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O Sal da Terra 
 

Anda, quero te dizer nenhum segredo 
Falo desse chão, da nossa casa, vem que tá na hora de arrumar 

Tempo, quero viver mais duzentos anos 

Quero não ferir meus semelhantes, 
nem por isso quero me ferir 

Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão 
Para construir a vida nova vamos precisar de muito amor 

A felicidade mora ao lado e quem não é tolo pode ver... 

A paz na Terra, amor, o pé na terra 
A paz na Terra, amor, o sal da... 

Terra, és o mais bonito dos planetas 
Tão te maltratando por dinheiro, tu que és a nave nossa irmã 

Canta, leva tua vida em harmonia 
E nos alimenta com teus frutos, tu que és do homem a maçã 

Vamos precisar de todo mundo, um mais um é sempre mais que dois 
Pra melhor juntar as nossas forças é só repartir melhor o pão 

Recriar o paraíso agora para merecer quem vem depois 
Deixa nascer o amor 

Deixa fluir o amor 
Deixa crescer o amor 

Deixa viver o amor 
A paz na terra... 

O sal da terra... 

(Beto Guedes) 
 

 

 

 

À minha família.  
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Resumo 

CALDAS, Nádia Velleda. Estudo comparativo entre sis temas de certificação de 
produtos orgânicos nos contextos da agricultura fam iliar brasileira e 
espanhola. 2011. 208f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós- Graduação em 
Sistemas de Produção Agrícola Familiar. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
Tornou-se quase uma obviedade as alusões acerca do crescimento na importância 
assumida pela produção ecológica ou orgânica nas sociedades contemporâneas, 
assim como das razões que presumivelmente explicam esse incremento, tanto no 
âmbito dos países desenvolvidos quanto no contexto dos países em 
desenvolvimento. Esse processo foi acompanhado de uma expansão dos sistemas 
de certificação, que em última análise, visam oferecer garantias aos consumidores 
de que os produtos a serem consumidos respondem às exigências que identificam 
uma forma de produzir definida como orgânica ou ecológica. Existem, decerto, 
diversos mecanismos que são acionados para assegurar tal condição, desde a 
palavra do agricultor, mediante uma relação pessoal e direta, até complexos 
instrumentos de garantia, cuja esmagadora maioria é operacionalizada por 
empresas certificadoras que levam a cabo a certificação clássica (por auditagem) ou 
por terceira parte. Não é à toa que a certificação tornou-se um grande negócio que 
move cifras importantes, mas que também tem sido responsável por gerar novos 
mecanismos de exclusão no acesso aos mercados para camponeses e agricultores 
familiares. Essa é uma das causas essenciais para compreender as razões e 
circunstâncias que conspiraram para o surgimento do que se passou a denominar 
“sistemas participativos de garantia” (SPGs) em diversos países do mundo. Esta 
forma de certificação não aparece como uma forma alternativa ao sistema de 
certificação convencional, mas como resultado de um processo sócio-político 
extremamente importante para entender a capacidade da agricultura familiar em 
adaptar-se a um ambiente institucional invariavelmente desfavorável. O objeto desta 
tese é analisar comparativamente a certificação convencional ou clássica e a 
certificação participativa e em rede, protagonizada pela Rede Ecovida de 
Agroecologia, tendo por base um recorte de realidade que conforma dois universos 
empíricos bastante distintos, quais sejam, o estado do Rio Grande do Sul e a 
Andaluzia (Espanha). Que elementos poderiam advir dessa aproximação? Que 
razões e fatores convergiram para que houvesse uma tentativa de implementação 
de um SPG Andaluz inspirado na experiência brasileira? Que aspectos contribuíram 
para que essa experiência não prosperasse?  
O trabalho de campo desenvolveu-se entre os anos 2009 e 2011 com base em 
diversos instrumentos de investigação, especialmente entrevistas semi-estruturadas 
realizadas com agricultores, membros de organizações não-governamentais, 
técnicos de empresas certificadoras, agentes de governo, associações de 
consumidores e outros atores sociais ligados à questão da certificação. Esta tese 
centra-se no esforço de responder a esta e outras questões relacionadas com esta 
estratégia de diferenciação dos produtos agrícolas, convertida hoje na essência de 
um processo importante de organização dos agricultores familiares em nome dos 
imperativos da sustentabilidade ambiental e agrícola 
 
Palavras-chave: produtos orgânicos; agricultura familiar, sistemas de certificação; 
certificação participativa. 



 

 
 

Abstract 
 
 

CALDAS, Nádia Velleda. Comparative study between sy stems of certification of 
organic production in the contexts of the family fa rming in Brazil and Spain. 
2011. 208f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós- Graduação em Sistemas de 
Produção Agrícola Familiar. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
It has become almost a truism the allusions about of the growth in importance 
assumed by organic or ecological production in contemporary societies, as well as 
the reasons that presumably explain this increase, both in developed countries and in 
the context of developing countries. This process was accompanied by an expansion 
of certification systems, which ultimately aim to offer consumers assurance that 
products are consumed to meet the requirements that identify a way to produce 
defined as organic or ecological. There are certainly many mechanisms that are 
triggered to ensure this condition, since the word of the farmer, through a personal 
relationship and direct, to complex insurance instruments, whose overwhelming 
majority are operated by companies pursuing certification certified classic (by 
auditing) or by third party. No wonder that the certification has become a huge 
business that drives significant figures, but that has also been responsible for 
generating new mechanisms of exclusion in access to markets for peasants and 
family farmers. This is one of the causes to understanding the reasons and 
circumstances that have conspired to the emergence of what is now called 
"participatory guarantee systems (PGS) in various countries of the world. This form of 
certification does not appear as an alternative to the conventional system of 
certification, but as a result of socio-political process extremely important to 
understand the capacity of family farming to adapt to an institutional environment 
invariably unfavorable. The object of this thesis is to analyze classical or conventional 
certification and the certification and participatory network, led by Ecovida 
Agroecology Network, based on a crop of reality that conforms two empirical 
universes quite different, namely, the state of Rio Grande do South and Andalusia 
(Spain). What factors might cause this approach? Reasons and factors that have 
converged so that there was an attempt to implement a PGS Andalusian inspired in 
Brazil? What aspects contributed to this experience does not thrive? 
The research was developed between the years 2009 and 2011 based on various 
instruments, especially in semi-structured Interviews with farmers and members of 
nongovernmental organizations, technical of certification companies, government 
agents, consumer associations and other social actors linked to the issue of 
certification. This thesis focuses on the effort to answer this and other questions 
related to this strategy of differentiation of agricultural products, now converted into 
the essence of an important process of organizing of family farmers in the name of 
the imperatives of environmental sustainability. 

 
 

Keywords: organic production; family farming; systems of certification; participatory 
certification.
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Apresentação 

 

Tornou-se quase uma obviedade as alusões acerca do crescimento na 

importância assumida pela produção ecológica ou orgânica nas sociedades 

contemporâneas, assim como das razões que presumivelmente explicam esse 

incremento, tanto no âmbito dos países desenvolvidos quanto no contexto dos 

países em desenvolvimento.  

Os graves incidentes envolvendo a contaminação de alimentos e dos 

processos de produção (doença das vacas loucas, intoxicações por dioxinas, febre 

aftosa, e mais recentemente, as gripes aviária e suína) representam a face mais 

visível de um quadro que impacta fortemente sobre o imaginário dos consumidores. 

Parece lógico pensar que diante desse cenário de incertezas, cresce, 

inexoravelmente, o desejo de consumir produtos que não ofereçam riscos à saúde 

das pessoas.  

Na órbita da produção agropecuária são igualmente inegáveis as evidências 

que apontam para o esforço de muitos produtores no sentido de desmarcar-se do 

padrão convencional de agricultura, centrado nas tecnologias da revolução verde e 

no uso de agroquímicos. Nesse caso, encontramo-nos diante de um leque amplo de 

iniciativas orientadas não somente ao objetivo de gerar um produto de qualidade, 

mediante sistemas de produção que respeitem os princípios fundamentais da 

sustentabilidade ambiental, mas que sobretudo, favoreçam a ampliação no acesso 

aos mercados, sejam eles de caráter local, regional ou mesmo internacional.  

Todavia, também é certo que sobre esse coletivo de produtores, cada vez 

mais numeroso, recaem inúmeras pressões e circunstâncias que lhes obrigam a um 

incessante processo de adaptação para além do esforço de gerar alimentos de 

qualidade, sem degradar os recursos naturais e satisfazendo os parâmetros mínimos 

de rentabilidade, sob um contexto econômico marcado por grandes dificuldades e 
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crescentes desafios. Destarte, dos agricultores ecologistas se lhes exige o 

cumprimento de certas normas e regras para que seus produtos possam portar esse 

tipo de atributo distintivo, simbolicamente representado através de um selo ou 

etiqueta, para assim chegar diretamente ao consumidor final, ou mesmo para 

transitar pelos intrincados caminhos que conformam uma cadeia alimentar e por 

processos de agregação de valor que lhes correspondem. 

A certificação de produtos e processos, em boa medida, não consiste em 

uma simples escolha, mas em um imperativo, frente ao qual, muitos produtores são 

obrigados a se adaptar e conviver, em meio a um ambiente de normas e 

procedimentos cada vez mais rígidos e complexos.  

Eis aqui uma questão que suscita enorme polêmica. Para muitos estudiosos 

do assunto, tratar-se-ia de uma estratégia deliberada de produtores identificados 

com o mencionado intuito de diferenciação, mas também de evidência palpável do 

castigo infligido sobre agricultores que devem pagar ou assumir o ônus da prova 

para mostrar aos consumidores, e à sociedade em geral, que sua atividade produtiva 

não polui ou degrada os recursos naturais e que não oferece riscos às pessoas que 

se alimentam de tais produtos. Enquanto isso, a esmagadora maioria dos produtores 

segue aferrada ao padrão convencional de agricultura, gerando um amplo espectro 

de externalidades negativas, já de por si bem conhecidas.  

A presente tese de doutorado pretende incidir nesse debate. Entrementes, 

trata-se de estudo inserido no contexto mais amplo de um projeto de cooperação e 

intercâmbio existente entre o Programa de Pós-Graduação em Sistemas de 

Produção Agrícola Familiar da Universidade Federal de Pelotas e o Departamento 

de Antropologia Social da Universidade de Sevilha, Espanha, tendo o Programa de 

Pós-Graduação em Extensão Rural da Universidade Federal de Santa Maria como 

instituição parceira. Representa uma ação conjunta entre pesquisadores 

identificados com o estudo sobre estratégias e dinâmicas de diferenciação de 

produtos agroalimentares em ambos os contextos, incluída, nesse plano, a questão 

dos produtos orgânicos ou ecológicos.  

Como a seguir discutiremos, nossa atenção esteve dirigida a analisar, 

comparativamente, sistemas e processos de certificação de produtos orgânicos 

levados a cabo no âmbito brasileiro e espanhol, respectivamente representados pelo 
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Estado do Rio Grande do Sul e pela Comunidade Autônoma de Andaluzia12. Nessa 

trajetória contamos com o apoio do CNPQ, através de concessão de bolsa de 

doutoramento, e do Acordo CAPES-DGU, mediante concessão de bolsa de 

Doutorado Sanduíche para a realização da parte internacional da pesquisa. 

Nossa atenção está posta no estudo sobre a certificação de produtos 

orgânicos, mas não como objeto em si mesmo, senão como um projeto social e 

político levado a termo por atores sociais que transitam e interagem com outros 

atores e instituições, em ambientes bastante distintos, na busca por alcançar 

determinados objetivos, de certa forma convergentes, se temos em mente a questão 

da luta pelo acesso aos mercados e da garantia de suas condições sociais de 

existência. 

Entretanto, como posteriormente discutiremos não se trata aqui de estudar a 

realidade brasileira e espanhola e apontar diferenças com respeito ao modo como 

opera a agricultura orgânica em ambos os contextos. A tarefa que assumimos foi no 

sentido de analisar dois sistemas distintos de certificação destes produtos, quais 

sejam, a certificação participativa (ou sistema participativo de garantia) e a 

certificação convencional (por auditagem ou por terceira parte) e as dinâmicas 

sociais que respectivamente lhes correspondem.  

Resumidamente, poder-se-ia dizer que no primeiro caso, são os próprios 

agricultores que estabelecem mecanismos de auto-gestão e controle para assegurar 

a natureza e a credibilidade dos produtos obtidos em seus estabelecimentos, sem 

prejuízo do cumprimento das normas e da legislação que regem essa atividade. No 

segundo caso, há um ente intermediário, geralmente uma empresa privada, que se 

interpõe entre a esfera da produção e a do consumo, para gerar a confiança e 

estabelecer dispositivos de reconhecimento acerca da qualidade e inocuidade dos 

produtos.  

Os dados e informações, que serão posteriormente apresentados e 

discutidos, foram gerados a partir de um trabalho de campo que se desenvolveu 

entre os anos 2009 e 2011. 

                                                 
12 A Espanha é uma monarquia parlamentar formada por 17 Autonomias ou Comunidades 
Autônomas, além de Ceuta e Melila (cidades autônomas) situadas no norte da África. Uma 
comunidade autônoma é uma entidade territorial (semelhante aos estados brasileiros), dotada de 
autonomia legislativa e competências executivas, bem como da faculdade de se administrar mediante 
representantes próprios. 
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Além dessa breve apresentação, essa seção da tese contempla quatro 

outras partes. A primeira delas expõe o problema de pesquisa e sua relevância. 

Nesse sentido, trata-se, fundamentalmente, de desnudar as grandes questões que 

nortearam a investigação e o esforço de reflexão que lhe sustenta. O espaço é 

igualmente destinado a realizar uma primeira aproximação sobre a produção de 

orgânicos na contemporaneidade com ênfase nos processos e sistemas de 

certificação, explicitando suas diferenças e singularidades. Esta subseção inclui 

ainda o marco teórico e metodológico, as hipóteses e os objetivos da pesquisa. 

A segunda seção contempla uma análise sobre a evolução da produção de 

orgânicos com ênfase nos processos de certificação existentes no Brasil onde 

convivem, como a seguir demonstraremos, ambos os sistemas de garantia (por 

terceira parte ou convencional, de um lado, e o sistema participativo e em rede, de 

outro). Trata-se não somente de entender como operam estas formas de certificação 

no Brasil, com ênfase no caso do Rio Grande do Sul, mas analisar as circunstâncias 

e os processos que conspiraram para a aparição de um sistema participativo de 

garantia que hoje serve de referência para diversos países do planeta. 

A terceira seção aborda a evolução da produção de orgânicos na Espanha e 

Andaluzia, bem como a lógica em que opera a certificação a partir da normatização 

que emana do marco europeu. Mas também é crucial antecipar que na Andaluzia 

houve uma tentativa recente de implantação de um sistema participativo de garantia, 

cuja trajetória converte-se num ponto referencial para desenvolver uma reflexão que 

expõe a complexidade dos aspectos envolvidos. A questão da certificação de 

orgânicos converte-se em expressão cristalina da existência de uma arena de 

disputas entre atores sociais que transitam nos espaços ocupados por este sistema 

de produção agropecuária, em sua diversidade de enfoques e conceitos.  

A interlocução entre a questão da produção de orgânicos e dos sistemas de 

certificação que respectivamente imperam no âmbito do Estado do Rio Grande do 

Sul e da Andaluzia representa a essência da reflexão desencadeada nesta mesma 

seção da tese.Como oportunamente demonstraremos, não se trata simplesmente de 

cotejar realidades intrinsecamente contrastantes, mas de explorar todo o potencial 

que confere a abordagem comparativa, identificando singularidades, mas também a 

convergência de vetores sócio-políticos que atuam em ambos os contextos.  

A quarta e última seção reúne as conclusões da pesquisa e as 

considerações finais desta tese. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

1.1 O Problema de Pesquisa e sua importância 

 

Uma simples visita a um supermercado é suficiente para constatar a 

diversidade de apelos publicitários hodiernamente utilizados pelas empresas no afã 

de atrair os consumidores para a aquisição de determinados produtos 

agroalimentares. Com isso tem-se a exaltação de aspectos que afetam às 

singularidades dos artigos produzidos, compreendendo a esfera do tangível (cor, 

textura, natureza, sabor, aroma, conteúdo calórico, nutricional, sanidade, etc.), do 

intangível, se temos em mente as características que evocam determinados valores 

culturais ou simbólicos (produtos típicos, oriundos do comércio justo, de produtores 

locais, de produtores tradicionais, etc.) e, inclusive, de ambas as esferas.  

Todavia, invariavelmente a qualidade de um determinado produto não é 

possível de ser captada através da experiência direta e imediata, que quando muito 

é acionada para descartar futuras compras quando o artigo adquirido não 

corresponde ao esperado e/ou divulgado por quem o produz ou comercializa. O fato 

é que: 

Así, el consumidor depende para su elección del nivel de información que 
consigue obtener sobre los atributos del producto que le interesan, mientras 
que, para el productor, no resulta necesariamente interesante proporcionar 
una información completa sobre el bien, pues puede explotar la situación de 
incertidumbre en su provecho. El resultado concreto es que la asimetría 
informativa existente entre consumidor y productor tiene importantes 
repercusiones sobre el comportamiento de ambos. (ARFINI, 2006, p.17) 

O autor citado considera que sob a égide do moderno sistema agroalimentar 

torna-se crucial adotar instrumentos e estratégias que permitam comunicar a 

qualidade dos bens aos consumidores, aumentando a reputação da empresa e 

agregando valor aos produtos. O problema é quando as empresas ou organizações 

não dispõem de meios para tanto, especialmente no caso de pequenos e médios 

empreendimentos de natureza artesanal, caracterizados por uma grande implicação 
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da família, seja na elaboração, seja na gestão dos diversos processos. Nesse caso, 

como indica Arfini (2006, p.19), a solução para incrementar a reputação é o 

agrupamento em estruturas associativas, adotando marcas coletivas associadas a 

determinados protocolos13 ou condições específicas de produção, como é 

precisamente o caso que nos propomos discutir no quadro desta tese.  

Com efeito, na opinião de Arfini, a marca coletiva14 converte-se em um 

aspecto diferencial mais forte do que a própria marca empresarial, sendo inclusive 

mais apreciada pelo consumidor, na medida em que a promessa de qualidade é 

explícita, sem desconsiderar o fato de que as sanções previstas para os 

comportamentos desleais representam um elemento de proteção e garantia de 

qualidade do produto. E para reduzir a assimetria de informação são necessárias 

iniciativas de tipo coletivo ou associativo. 

Importa aqui reiterar que tanto no caso da certificação participativa, quanto 

na certificação por terceira parte, encontramo-nos diante de dispositivos distintos, 

que em última instância, cumprem o desiderato de reduzir a assimetria de 

informação que recai sobre a órbita do consumo. Mas como a seguir discutiremos, 

trata-se de lógicas de operação bastante distintas e inclusive antagônicas, se 

examinadas sob a luz dos processos que lhes originam e das razões que embasam 

a atuação de seus protagonistas. De um modo geral, é este o marco geral a que 

nossa abordagem acha-se circunscrita.    

Nesse contexto, considera-se fundamental realizar uma primeira 

aproximação ao tema em que se insere o escopo da presente investigação, para 

então dedicarmo-nos à exposição das grandes questões norteadoras desta tese. É 

esta a tarefa a que nos dedicaremos nos próximos parágrafos, cuja ênfase recai na 

exposição de alguns traços gerais que refletem o quadro atual da produção orgânica 

no mundo. 

                                                 
13 Trata-se do que se conhece como “pliego de condiciones” ou “cahiers de charges”, se nos 
referimos às expressões consagradas nos idiomas espanhol e francês respectivamente. 
14 Segundo Caiati (1994, citado em ARFINI, 2006, p.20), existem diversas marcas coletivas: as 
marcas de origem, que indicam a procedência de determinadas zonas geográficas; as marcas de 
matéria prima, que indicam a presença de determinada matéria prima como elemento caracterizador 
da qualidade de um produto; as marcas de tratamento, que indicam o emprego de um processo de 
produção concreto; as marcas associativas, que indicam o pertencimento dos associados a uma 
mesma organização industrial, comercial ou consórcio e a produção ou comercialização dos bens 
segundo normas estabelecidas pela própria organização; as marcas de qualidade, que asseguram a 
existência de determinados atributos do produto mediante a realização de controles por parte de 
organismos públicos ou privados, mas em todo caso terceiros com relação aos usuários da marca. 
(os destaques são nossos) 
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1.1.1 A produção orgânica na contemporaneidade 

A produção orgânica ou ecológica15 está cada dia mais presente no 

cotidiano das sociedades contemporâneas, tanto no contexto dos países capitalistas 

centrais quanto das nações em desenvolvimento, seja para suprir os mercados 

locais, seja para atender a crescente demanda internacional.  

Nesse contexto, são bastante contraditórias as estatísticas acerca da 

evolução da produção de orgânicos no mundo, sobretudo em face da diversidade de 

metodologias empregadas em sua avaliação e dos conceitos16 adotados nesse tipo 

de abordagem. Os dados disponibilizados pela International Federation Organic 

Agriculture Moviment, (IFOAM) e pelo Research Institute of Organic Agriculture 

(FiBL) representam uma das mais importantes e atualizadas fontes de referência e 

informação a esse respeito, as quais estimam que a produção ecológica e certificada 

está distribuída por 154 países do planeta, alcançando, em 2009, quase 35 milhões 

de hectares cultivados por aproximadamente 1,4 milhão de agricultores.  

É interessante analisar a evolução dessa forma de produção nos últimos 

anos. Nesse sentido, como indica a fig. 1, a superfície cultivada organicamente no 

mundo mais do que triplicou durante o último decênio, o que atesta o ininterrupto 

incremento. 

Todavia, como mostra a tab.1, há certos aspectos que merecem ser 

sublinhados quando analisamos a situação mundial da agricultura orgânica. Vemos, 

por exemplo, que a África corresponde ao continente que concentra o maior número 

de produtores orgânicos do mundo (471.377 ou 1/3 do total mundial), seguindo-lhe, 

em ordem de importância, a Ásia (404.733), América Latina17 (257.938), Europa 

(222.513), América do Norte (14.062) e Oceania (7.749). Entretanto, quando 

analisamos a superfície média (hectares por produtor), percebe-se grandes 

discrepâncias entre os continentes.  

                                                 
15 Existe ampla controvérsia sobre a terminologia utilizada: produtos orgânicos e produtos ecológicos. 
Trata-se de um terreno de disputas, seja no plano acadêmico, seja no plano político-ideológico. Não é 
nosso propósito entrar nesse debate. Se o adjetivo orgânico foi consagrado na nova legislação 
brasileira, no âmbito europeu, e espanhol, a segunda expressão é absolutamente preponderante. 
Para efeito de entendimento há que ressaltar que consideramos ambas as noções como 
equivalentes, sendo que nas alusões feitas ao contexto europeu e brasileiro faremos uso dos termos 
ecológico e orgânico, respectivamente. 
16 Há países que informam a superfície ecológica, a superfície “em conversão” para o manejo 
orgânico, ao passo que outros não realizam este tipo de diferenciação.  
17 As alusões ao continente latino-americano incluem, para efeito de referência, a América Latina e o 
Caribe. 
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Assim, enquanto na África há 1,87 hectares por produtor, na Oceania esse 

quociente alcança um valor muito mais elevado (1.566,7). Esse dado reflete a 

natureza extensiva da produção orgânica nesse continente, bem como a forma como 

se organizam as atividades agropecuárias, especialmente no caso australiano com a 

pecuária. A situação latino-americana e a européia se aproximam bastante no que 

afeta a estes três quesitos. Já a América do Norte possui a segunda maior média 

(174,20) de hectares de produção orgânica por agricultor. Todavia, a Ásia, como 

indica a mesma fonte, tem apenas 8,14 hectares para cada produtor.  

 

 

Figura 1 – Evolução da superfície agrícola orgânica mundial e de outras áreas certificadas 
(aqüicultura, florestas, zonas de extrativismo e apicultura, em milhões de hectares), entre os anos 
1999 e 2008. 
FONTE: FiBL, SOEL, and IFOAM Surveys 2000-2010 apud Willer (2010, p.35). 
 

Tabela 1 – Distribuição da superfície cultivada de forma orgânica por continente, 
número de produtores e média de hectares por produtor. 

Continente Superfície (ha) Nº produtores ha/produtor 

África 880.898 471.377 1,87 
Ásia 3.293.945 404.733 8,14 
América Latina 8.065.890 257.938 31,27 
Europa 8.176.075 222.513 36,74 
América do Norte 2.449.641 14.062 174,20 
Oceania 12.140.107 7.749 1.566,67 
Total 35.006.557 1.378.372 25,39 

Fonte: Willer (2010, p.30). 
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Infelizmente apenas se dispõe da evolução da agricultura ecológica por 

continente no espaço de tempo compreendido entre os anos 2007 e 2008. Nesse 

sentido, merece registro o fato de que é justamente na América Latina onde se 

verifica o maior incremento no período, passando de 6,41 para 8,07 milhões de 

hectares (fig.2). 

A evolução recente da superfície cultivada no continente latino-americano 

revela que no último decênio a mesma se viu multiplicada em quase sete vezes, 

passando de 1,2 para 8,1 milhões de hectares. Estes dados reforçam o potencial 

desta região, assim como a importância que esta forma de agricultura assume 

atualmente no cenário mundial, não obstante algumas flutuações no período. Para 

Garibay e Ugas (2010, p.160), a crise econômica mundial trouxe impactos 

consideráveis sobre o volume exportado pelos países latino-americanos cujo destino 

são os países industrializados, especialmente Estados Unidos da América. Todavia, 

como mostra a fig.3, os dados de incremento são bastante promissores para essa 

região do mundo. 

 
Figura 2 – Evolução da superfície agrícola orgânica (em milhões de hectares) por continentes entre 
os anos 2007 e 2008.  
Fonte: FiBL, SOEL, and IFOAM Surveys 2000-2010 apud Garabay e Ugas (2010, p.160). 
 

Os dados da tab.2 indicam a classificação dos dez países do mundo com as 

maiores superfícies cultivadas ecologicamente, os quais, conjuntamente, 

concentram nada menos que ¾ partes do total mundial. Como se pode constatar, a 

Austrália e Argentina assumem o primeiro e o segundo posto, respectivamente. Mas 

há que se levar em conta o fato de que estas áreas referem-se, fundamentalmente, 
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à produção de pastagens associadas à pecuária extensiva. O Brasil ocupa o quinto 

posto com 1,77 milhão de hectares, logo após o lugar ocupado pela China e Estados 

Unidos da América (1,85 e 1,82 milhão de hectares).  

 

 
Figura 3 – Evolução da produção orgânica (em milhões de hectares) na América Latina e Caribe entre 
os anos 1999 e 2008. 
Fonte: FiBL, SOEL, and IFOAM Surveys 2000-2010 apud Garibay e Ugas (2010, p.160). 
 
 
Tabela 2 – Classificação dos dez países do mundo com as maiores superfícies 
cultivadas ecologicamente. 

País Superfície (hectares) 

Austrália 12.023.135 

Argentina 4.007.027 

China 1.853.000 

Estados Unidos 1.821.085 

Brasil 1.765.793 

Espanha 1.129.844 

Índia 1.018.470 

Itália 1.002.414 

Uruguai 930.965 

Alemanha 907.786 

Fonte: Willer (2010, p.32). 
 

Quando analisamos o panorama mundial com relação ao número de 

produtores orgânicos por país, vemos, segundo a mesma fonte (WILLER, 2010, 
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p.36), que a Índia ocupa o primeiro posto (340.000), seguida de Uganda (180.746), 

México (128.862), Etiópia (101.899), Tanzânia (85.366), Peru (46.230), Itália 

(44.371), Indonésia (31.703), Grécia (24.057) e Espanha (21.291). Nesse quesito o 

Brasil, segundo Willer (2010, p.216), ocupa o 28º posto com 7.250 produtores 

orgânicos (dados relativos ao ano 2007). 

Há outros dados que nos parecem interessantes sublinhar quando refletimos 

sobre o panorama latino-americano, revelando situações bastante discrepantes 

entre os países que integram esse continente. Assim, como advertem Garibay e 

Ugas (2010, p.161), enquanto na América Central e países andinos o tamanho 

médio dos estabelecimentos conduzidos organicamente é muito reduzido (no México 

alcança escassos 2,8 hectares), nos países do Cone Sul a situação é radicalmente 

distinta, especialmente no caso das nações integrantes do Mercosul onde mais da 

metade da superfície de produção orgânica é destinada a pastagens para a pecuária 

extensiva. No caso da Argentina são quase 2.388 hectares por produtor, ao passo 

que no Uruguai e Brasil o mesmo dado corresponde a respectivamente 1.478 e 

243,5.  

A situação dos mercados também se apresenta como uma importante 

dimensão a ser considerada quando se analisa a evolução recente da agricultura 

orgânica no continente latino-americano. Nessa parte do planeta, como indicam 

Garibay e Ugas (2010, p.163), a maior parte da produção orgânica é exportada para 

a Europa, América do Norte e Japão, sendo que o grande desafio dos países é 

justamente desenvolver mercados locais capazes de absorver tais produtos, 

remunerando adequadamente os produtores e fomentando a criação de tecido social 

e produtivo. 

 

1.1.2 A produção orgânica na Europa e na Espanha 

Para os objetivos que persegue nossa pesquisa torna-se fundamental uma 

aproximação, ainda que limitada e esquemática, sobre a situação da produção 

ecológica na Europa, especialmente em relação ao caso da Espanha, dado que 

nosso estudo privilegiou uma de suas comunidades autônomas – a Andaluzia – 

como área de estudo.  

O caso da Europa, como indica Willer (2010, p.136), não deixa dúvidas 

acerca do crescimento na importância da produção orgânica, pari passu com a 
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ampliação dos mercados. Todavia, como informa a mesma fonte, não se pode 

desconsiderar a influência exercida pelos diversos instrumentos adotados pelos 

governos no sentido de apoiar essa forma de agricultura, bem como dos programas 

de desenvolvimento rural, planos de ação e outros instrumentos públicos e privados 

de intervenção nesse setor.  

Os dados da fig.4 reforçam esse entendimento a respeito do incremento 

espetacular da produção orgânica no velho continente no período considerado (1985 

a 2008). Para o conjunto de países europeus, a cifra da superfície orgânica ascende 

a 8,2 milhões de hectares cultivados por cerca de 220 mil produtores. Se 

consideramos os 27 países integrantes da União Européia, tem-se mais de 7,5 

milhões de hectares (4,3% da área agricultável) cultivados sob esta forma por 

aproximadamente 200.000 produtores (dados de 2008). Segundo a mesma fonte, 

este incremento é resultado do forte impulso produzido especialmente na Espanha, 

Reino Unido, Grécia, além de outros países.  

Mas aqui também verificam-se situações bastante contrastantes, 

especialmente quando analisamos o percentual de terras cultivadas organicamente 

em relação à superfície agrícola total. Em países como Liechtenstein (dados de 

2007) essa proporção é bastante elevada (29,8%), assim como na Áustria (15.9%), 

Suíça (11%) e Suécia (10.8%).  

 

 

Figura 4 – Evolução da superfície orgânica (em milhões de hectares) na Europa entre os anos 1985 e 
2008. 
Fonte: FiBL, SOEL, and IFOAM Surveys 2000-2010 apud Willer (2010, p.136). 
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A Espanha figura como o país europeu com a maior área em hectares (1,1 

milhão) de agricultura orgânica, seguida da Itália (1 milhão) e Alemanha (900 mil). 

Nesta mesma data (2007), a Itália se apresenta como o país com o maior número de 

produtores orgânicos (mais de 44 mil).  

O volume de negócios de alimentos e bebidas orgânicos (vendas a varejo 

em geral, lojas especializadas, vendas diretas aos consumidores pelos agricultores, 

etc.) alcançou, em 2008, aproximadamente 18 bilhões de Euros. O maior mercado 

europeu é o da Alemanha, com cerca de 5,85 bilhões de Euros, seguido da França 

(2,59 bilhões), Reino Unido (2,49) e Itália (1,97). Segundo Schaack e Willer (2010, 

p.141), as vendas cresceram não somente pelo aumento na quantidade produzida, 

mas sobretudo pela elevação dos preços dos produtos.  

Merece registro o fato da Espanha, ocupar o 9º lugar, entre os países 

europeus, em termos do tamanho do mercado de orgânicos, alcançando 350 

milhões de Euros, não obstante liderar a Europa em termos de superfície ecológica e 

possuir a mais elevada taxa de crescimento no período compreendido entre 2007 e 

2008. Isso se deve, entre outras coisas, à vocação exportadora dos países do Sul 

(incluída a Espanha) e do leste da Europa, em detrimento de uma ampliação similar 

do próprio mercado interno. 

Em 2008, cerca de 40% da superfície ecológica da Europa é destinada aos 

cultivos anuais, ao passo que 9% são para cultivos permanentes e 45% 

correspondem a pastos naturais. É esta a destinação de terras que mais cresceu na 

Europa nos últimos anos, com um acréscimo de 350 mil aos atuais 3,6 milhões de 

hectares de pastagens. A Espanha (666.032), Alemanha (490.000) e o Reino Unido 

(494.316) possuem as maiores áreas (em hectares) de pastagens. A conversão das 

áreas em pastagens organicamente cultivadas requer poucas transformações e 

investimentos para os produtores. 

A superfície orgânica média explorada por produtor, para  o conjunto de 

países da Europa, ascende a aproximadamente 36,7 hectares, sendo que no caso 

específico dos 27 países integrantes da União Européia o mesmo dado é de 38,3. 

Entre os diversos países há uma grande diversidade nesse quesito. Em países como 

Alemanha (9,1), Grécia (13,2), Áustria (19,2), Suíça (19,2), Polônia (21,1) e Itália 

(22,6) a superfície média cultivada ecologicamente por produtor é bastante inferior a 
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de outros países da União Européia, como é o caso de Portugal (117,9), Suécia 

(91,3) ou Espanha (53,1).   

 

1.1.3 O processo de certificação de orgânicos  

Segundo Rundgren (2010, p.82), o número de agências, órgãos e empresas 

de certificação de orgânicos tem crescido de forma bastante moderada nos últimos 

dois anos. Em 2008 havia, no mundo, 481 entidades certificadoras e 488 em 2009.  

Os dados da tab.3 mostram a evolução no caso de certificadoras entre os países 

que conjuntamente concentram 2/3 das agências existentes no mundo em 2009. No 

último ano analisado, o Brasil se apresenta situado na 8ª posição, com 20 entidades 

certificadoras, ao passo que a Espanha ocupa o 6º posto com 28 entidades 

certificadoras. O destaque fica a cargo do Japão e Estados Unidos da América com 

59 e 55 empresas, respectivamente, não obstante haver uma redução porcentual 

(14,5% no Japão e 8,3% nos EUA), em seu número, no espaço de tempo 

considerado (2005-2009). 

 

Tabela 3 – Evolução do número de empresas certificadoras entre 2005 e 2009 em 
dez países do mundo com maior concentração de entidades de certificação. 

País 2005 2007 2008 2009 

Japão 69 55 60 59 

EUA 60 60 57 55 

Coréia do Sul 1 33 32 32 

Alemanha 31 32 32 31 

China 26 32 29 29 

Espanha 25 28 27 28 

Canadá 24 23 21 21 

Brasil 18 21 20 20 

Itália 16 16 16 16 

Índia 9 12 13 16 

Reino Unido 10 10 10 9 

Áustria 9 9 9 9 

Fonte: The Organic Standard apud Rundgren (2010, p.82) 

 

Segundo a citada fonte, nada menos que 79 países do mundo possuem um 

sistema nacional de certificação. Nos países desenvolvidos operam diversas 
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empresas que atuam também nos países em desenvolvimento. Mas enquanto a 

África conta com apenas dez entidades certificadoras, na Ásia existem 164 

empresas, sendo a maior parte delas sediada na Coréia do Sul, China, Índia e 

Japão. Há uma grande dificuldade na obtenção de dados atualizados e consistentes 

sobre a atuação destas empresas, particularmente com relação ao volume de 

recursos envolvidos em sua atuação, superfície e número de produtores certificados. 

A pesquisa realizada por IFOAM indica que dos 328 organismos de 

certificação que responderam à questão relativa à data de início de funcionamento, 

apenas 13 deles começaram suas atividades antes de 1985, sendo que mais da 

metade começou a atuar entre 1985 e 1994. Portanto, não cabe dúvida acerca do 

fato de que nos encontramos diante de um processo de expansão bastante recente. 

Todavia, também é verdade que sua aparição acarreta um verdadeiro divisor de 

águas para as ambições dos agricultores familiares dos países em desenvolvimento, 

particularmente com relação ao acesso aos mercados dos países do hemisfério 

norte e inclusive do ponto de vista do mercado interno destes mesmos países.  

Sem o aval das certificadoras, em boa medida estrangeiras e afinadas com 

os imperativos legais das nações ricas, esse acesso mostra-se totalmente 

impossibilitado. Existiria então alguma alternativa à certificação clássica, por 

auditagem ou por segunda parte? Antes de responder a esta questão, cabe 

explicitar as modalidades de certificação atualmente existentes, e suas 

especificidades, para então retomar a discussão mais geral e explicitar as grandes 

questões que norteiam a presente pesquisa.   

 
1.1.3.1 Os Sistemas de Garantia da Produção Orgânica 

Como bem destacou Cuéllar Padilla (2008, p.68), a classificação dos 

sistemas de garantia decorre, fundamentalmente, da atuação dos atores sociais 

implicados nessa dinâmica, que visa assegurar que os processos de geração de um 

determinado produto atendam às normas previamente estabelecidas. De um modo 

geral, pode-se dizer que existem duas partes que se relacionam reciprocamente. De 

um lado, os atores responsáveis pela produção, ou a primeira parte; de outro, os 

atores que adquirem o produto final, tanto para consumo imediato quando para 

comercializá-lo, os quais são denominados de segunda parte.  

Conforme indica o quadro 1, existem, basicamente, quatro grandes 

modalidades de sistemas de garantia de produtos orgânicos, quais sejam, a garantia 
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de primeira parte, de segunda parte, terceira parte e o sistema participativo de 

garantia. Na certificação por terceira parte entra um ator intermediário entre o âmbito 

da produção e o do consumo para gerar a confiança no artigo produzido, ao passo 

que no caso da certificação participativa tem-se um sistema que vincula os diversos 

atores sociais, desde o âmbito da produção, até o consumo, os quais convergem 

para criar e gerir dispositivos de confiança sobre os processos produtivos. 

Não obstante, como afirma Cuéllar Padilla (2008, p.70), seja qual for o 

sistema de garantia estabelecido, o processo segue a seguinte dinâmica operativa:  

a) Em primeiro lugar, há que definir os princípios e normas que se busca promover 

ou fazer respeitar; b) em segundo lugar, há que atribuir um valor correspondente a 

estes mesmos princípios através de determinados padrões, os quais contemplam o 

peso específico que se quer estabelecer para cada norma ou princípio; c) em 

terceiro lugar, cabe criar indicadores que permitam avaliar, de forma clara e efetiva, 

os aludidos padrões; d) em quarto lugar, e em função do sistema de garantia 

estabelecido, elabora-se o processo de comprovação acerca do cumprimento das 

normas ou princípios. É isso que se denomina “avaliação de conformidade”. 

Sistema de Garantia Características 

De Primeira Parte 

Os atores sociais produtores assumem um compromisso e 
firmam uma declaração de cumprimento das normas. São eles 
que oferecem garantias em relação ao que produzem e 
realizam. 

De Segunda Parte 

Quem assegura o cumprimento das normas estabelecidas não 
são os produtores, mas outros grupos ou atores sociais que 
adquirem tais produtos (organizações que comercializam, que 
apóiam esta iniciativa, ou que consomem o produto, etc.). 

De Terceira Parte 

Há uma entidade profissional, acreditada pelos órgãos 
competentes, a qual assume a tarefa de fiscalizar o 
cumprimento das normas estabelecidas, podendo certificar tanto 
grupos de produtores quanto produtores individualmente. 

Participativa 

Os grupos de produtores, em colaboração com outros atores 
(consumidores, organizações não governamentais, associações, 
etc.) estabelecem um sistema próprio de verificação, do qual 
participam todos os atores implicados no processo de produção 
e de consumo. 

Quadro 1 – Sistemas de Garantia de produtos, segundo características e especificidade. 
Fonte: Adaptado de Cuéllar Padilla (2008, p.69). 

Dentre os quatro aludidos sistemas ou modalidades de certificação, não cabe 

dúvida de que a certificação por terceira parte é absolutamente preponderante em 
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todos os rincões do planeta. Mas é mister registrar que as empresas que se ocupam 

dessa atividade tanto podem ser de natureza pública quanto privada. No primeiro 

caso, tem-se a administração pública que verifica o cumprimento das normas e que 

funciona como órgão de controle. No segundo caso, são empresas privadas que se 

incumbem do processo de certificação, cuja atuação há que ser precedida de 

autorização (acreditação) por uma entidade competente, geralmente de caráter 

público ou que se rege por critérios públicos.  

A dinâmica que acompanha essa modalidade de certificação está 

normalmente associada à visita anual realizada por um técnico contratado pela 

empresa certificadora para o desempenho dessa atividade, também chamada de 

auditoria técnica. O relato dessa visita é repassado à empresa, a qual estabelece 

seus mecanismos de avaliação das informações coletadas e outros procedimentos 

de controle e tomada de decisões.  

Como destacou Cuéllar Padilla em seu estudo, o procedimento de certificação 

por terceira parte é regido, internacionalmente, pela Norma ISO/IEC 65, que 

estabelece quatro regras fundamentais que regulamentam o funcionamento das 

entidades de certificação por terceira parte, quais sejam:  

a. Imparcialidad: exige de las entidades que se mantengan en una estricta 
labor de control y auditoría, prohibiéndoles cualquier otra actividad de 
asesoría, consultoría, etc. que podrían generar conflictos de intereses. 
Asimismo, se les exige que apliquen las mismas normas y reglas a todos los 
operadores con los que trabajan, independientemente de las características 
locales o posibles casos particulares. 
b. Confidencialidad: Establece que todos los datos e informaciones de las 
que disponen las entidades de control son secretos y no pueden divulgarse 
públicamente. 
c. Competencia: se les exige a las entidades unas mínimas infraestructuras 
para garantizar que pueden desarrollar su trabajo, así como una 
cualificación técnica adecuada a su personal para ejecutar los controles, las 
auditorías y toda la cuestión burocrática asociada a este procedimiento.  
d. Independencia: estas entidades deben demostrar que tienen medios para 
ser viables y sostenibles y que no dependen de fondos de otros actores 
privados para poder operar. Asimismo, no pueden formar parte ni de la 
producción ni de la comercialización, sino que deben ser actores 
completamente ajenos a estos procesos. (CUÉLLAR PADILLA, 2008, p.71) 

Esta modalidade tanto pode envolver a certificação individual de produtores 

quanto de grupos organizados de agricultores. Nesse caso, tem-se a chamada 

“certificação grupal por terceira parte”, onde os trâmites do processo são geridos 

pelos próprios membros destes grupos, os quais, desse modo, tratam de reduzir os 

custos da certificação, mormente das visitas de auditoria realizadas pelos técnicos 

junto aos estabelecimentos rurais, dividindo as despesas delas decorrentes.  
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Por que a certificação por terceira parte tem sido implementada, nos últimos 

anos, num ritmo tão acelerado nos diversos países do mundo? Esta é uma das 

questões centrais propostas por Hatanaka e Busch (2008, p.76) em seu estudo18. Na 

opinião destes autores, diversas são as razões para explicar uma tendência que 

implica o deslocamento do papel anteriormente assumido pelas agências estatais 

como responsáveis por desenvolver padrões de segurança e conduzir inspeções 

para assegurar a inocuidade dos alimentos e das condições de produção.  

Ao longo das últimas décadas, sob a égide da globalização da economia, 

assiste-se à proliferação do comércio transnacional de alimentos e de produtos 

agrícolas que tornou muito mais difícil a tarefa de regulação do Estado nessa esfera. 

Em segundo lugar, as reformas neoliberais levaram a uma redução do orçamento 

dos governos, e em função disso, a uma retração no universo de suas atribuições e 

competências. Em terceiro lugar, o ritmo acelerado de diferenciação dos produtos e 

a expansão simultânea de atributos de qualidade produziram uma considerável 

pressão sobre os órgãos reguladores do Estado, os quais se mostram cada vez mais 

incapazes de acompanhar os novos desenvolvimentos e as mudanças operadas nos 

sistemas de produção.   

Segundo Hatanaka e Busch (2008), há poucos estudos comprometidos com 

o intuito de fornecer um quadro analítico para a compreensão da certificação por 

terceira parte como um mecanismo de governança para além de suas atribuições 

precípuas. A conclusão destes autores é no sentido de afirmar que essa forma de 

certificação não pode ser vista como um processo totalmente independente, objetivo 

e eficaz, do ponto de vista da garantia de que um determinado alimento é seguro, de 

qualidade superior ou que tenha sido produzido de acordo com normais sociais ou 

ambientais preconizadas por seus produtores e elaboradores.  

O exame das práticas que acompanham a certificação por terceira parte 

gera uma imagem muito distinta da que se obtêm quando se examina a questão do 

ponto de vista de sua respectiva estrutura organizacional. Este estudo indica quatro 

argumentos que, desde a perspectiva de seus autores, servem para justificar a falta 

de independência funcional desta forma de certificação. Em primeiro lugar, porque a 

certificação por terceira parte “é um negócio”, o qual se desenvolve num ambiente 

extremamente competitivo. Nesse sentido, a proliferação de agências de certificação 

                                                 
18 Este estudo baseia-se na realização de 45 entrevistas realizadas nos Estados Unidos da América 
com entidades de acreditação e agências de certificação. 
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tem acarretado uma redução substancial na qualidade dessa atuação, sobretudo em 

virtude da falta de preparação, treinamento e conhecimentos por parte dos auditores 

recrutados para o desempenho destas funções. Reduzir custos supõe, 

inevitavelmente, uma perda correspondente na qualidade destas atribuições. 

Em segundo lugar, devido à existência de conflitos entre o objetivo de 

harmonização das normas e as práticas de auditagem propriamente ditas. Isso 

ocorre porque harmonizar normas e práticas de auditagem está relacionado a 

processos de acreditação que devem ser levados a cabo pelas agências de 

certificação. Todavia, isso acarreta custos adicionais, às vezes bastante elevados, e 

que nem sempre estas empresas estão dispostas a arcar ou têm condições de 

assumir. Por conseguinte, muitas certificadoras, especialmente as mais pequenas, 

recusam-se a adotar novas acreditações diante dos custos que estas implicam ou de 

supostos benefícios que essa decisão poderia propiciar. Com isso novos obstáculos 

se insurgem no caminho de uma almejada harmonização de normas, sobretudo no 

plano internacional. 

Em terceiro lugar, está a questão das relações de confiança entre a 

acreditação e as práticas de certificação. O estudo de Hatanaka e Busch revela uma 

grande heterogeneidade com respeito à freqüência das visitas de fiscalização 

realizadas pelas entidades de acreditação às agências de certificação. Em alguns 

casos, estas são realizadas anualmente, ao passo que em outros, as visitas ocorrem 

a cada cinco anos, baseando-se normalmente em informações obtidas junto aos 

escritórios e em análise estritamente documental, sem jamais “ir a campo”. Esse fato 

gera grandes dúvidas e incertezas com relação à eficácia da certificação por terceira 

parte como mecanismo de governança. Além disso, a forma como são construídas 

as práticas de auditoria, tanto no caso das entidades de acreditação quando de 

certificação leva, inexoravelmente, a uma incapacidade de detectar fraudes ou 

distorções por ventura existentes.  

Em quarto lugar consta o caráter dual da posição “externa” das empresas 

certificadoras. Na opinião dos autores, o que fazem estas agências é identificar se 

determinados procedimentos estão, ou não, sendo seguidos, e de apontar supostos 

riscos. Com isso, surgem dúvidas sobre se efetivamente o objetivo destas empresas 

é o de fazer com que sejam produzidos alimentos seguros e de qualidade ou se 
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simplesmente é o de garantir que os atores intervenientes nestas redes 

agroalimentares estejam, de fato, utilizando as práticas previamente especificadas.  

A conclusão final a que chegam Hatanaka e Busch é de que ao invés de 

delegar mais responsabilidades e tarefas a organizações não-governamentais e aos 

entes privados, os governos deveriam tomar um papel de governança mais ativo 

nessa esfera, o que não quer dizer uma retomada à supervisão direta na execução 

dos regulamentos. A certificação por terceira parte poderia funcionar, de um modo 

mais eficaz, se realizada como um instrumento de governança conjunta que articule 

o Estado e as organizações governamentais.  

Examinados estes aspectos, analisemos agora as características que 

identificam os sistemas participativos de garantia e sua lógica peculiar de 

funcionamento. 

 

1.1.3.2 Os Sistemas Participativos de Garantia 

Os Sistemas Participativos de Garantia (SPGs) representam um capítulo à 

parte na discussão sobre a questão da certificação, isto porque se baseiam em 

outras premissas que diferem frontalmente da certificação por terceira parte. 

Conforme Katto-Andrighetto (2010, p.85), os SPGs são sistemas de garantia da 

qualidade focalizados localmente. Os produtores são certificados com base na ativa 

participação das partes interessadas e se apóiam em relações de confiança, na 

atuação de redes sociais e na troca de conhecimentos. E foi graças aos esforços da 

Movimento Latino-Americano de Agroecologia (MAELA) e da própria IFOAM que 

esse conceito de certificação vem sendo reconhecido e atualmente apontado como 

uma das ferramentas mais promissoras para desenvolver os mercados locais de 

orgânicos e o desenvolvimento desse sistema de produção agropecuário. 

O autor citado adverte que muitos produtores orgânicos que participam de 

SPGs são igualmente certificados por sistemas de certificação por terceira parte, o 

que gera duplicidade nas estatísticas disponíveis. Esse é o caso da França onde, 

segundo a mesma fonte, 50% dos produtores ostentam ambos sistemas de 

certificação. Todavia, há também situações em que coletivos de produtores 

vinculados a SPGs são certificados como grupo em processos de certificação por 

terceira parte. Esta é uma situação constatada em alguns países latino-americanos. 

Contudo, muitas das vezes os produtores orgânicos certificados através de SPGs 
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não são contabilizados nas estatísticas nacionais, simplesmente porque não gozam 

de reconhecimento institucional, sendo inclusive impedidos de portarem, em seus 

produtos, o selo de “orgânico”, diante das determinações que impõe a legislação em 

vigor.  

Segundo Andriguetto (2010, p.86), IFOAM é a única organização no mundo 

que registra e contabiliza dados relativos aos SPGs. Em 2009 essa fonte informa a 

existência de 20 iniciativas em funcionamento, distribuídas pelos cinco continentes. 

Algumas delas são de caráter eminentemente local, ao passo que outras têm um 

alcance muito maior, constituindo sistemas nacionais que envolvem milhares de 

agricultores. Há SPGs como a organização francesa Nature et Progrés, co-

fundadora da própria IFOAM e fundada em 1972, que são tão antigos quanto a 

própria agricultura orgânica. Mas o certo é que a grande maioria destes sistemas de 

certificação é bastante recente, havendo surgido nos últimos dez anos. Os países 

líderes nessa modalidade de certificação estão no hemisfério Sul, sendo que as 

duas principais experiências correspondem à Índia (3.600 agricultores) e Brasil 

(aproximadamente o mesmo número).  

Os dados mais recentes sobre a existência de SPGs no mundo são 

apresentados na tab.4. Como se pode observar existem atualmente 27 iniciativas de 

SPG que atingem um universo de 10.652 agricultores, o que representa um número 

bastante reduzido se consideramos o alcance da certificação convencional. A Índia 

lidera o cenário mundial do ponto de vista de agricultores participantes. O Brasil se 

situa no segundo posto com 3.624 agricultores vinculados a seis SPGs distintos 

(Associação de Certificação Sócio-Participativa da Amazônia, Associação para o 

Desenvolvimento da Agricultura Orgânica de Goiás, Sistema ABIO de Certificação 

Participativa em Rede – Rio de Janeiro, Rede Ecovida de Agroecologia, distribuída 

nos três estados meridionais, Rede Xique Xique do Rio Grande do Norte e a 

Associação de Agricultura Natural de Campinas e Região)19. Os Estados Unidos da 

América se situam no terceiro lugar (818 produtores), seguidos da França e Bolívia, 

com 500 e 313 produtores respectivamente. 

                                                 
19 Cabe advertir que dentre estas experiências de SPG apenas três estão oficialmente credenciadas 
junto ao MAPA e INMETRO quais sejam: Rede Ecovida de Agroecologia, Associação de Agricultura 
Natural de Campinas e Região - ANC e a Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de 
Janeiro (ABIO). Ver a propósito o site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Prefira 
Orgânicos (http://www.prefiraorganicos.com.br/agrorganica/mecanismosdecontrole/opacs.aspx). 
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A América Latina é o continente onde há um maior nível de 

reconhecimento20 de SPGs por parte de órgãos governamentais, possuindo inclusive 

uma legislação específica para regular essa matéria. Todavia, é crucial acrescentar 

que a União Européia, Estados Unidos e Japão não reconhecem SPGs, sendo 

vetado aos produtores venderem seus produtos como “orgânicos”, a menos que 

disponham da chancela de uma certificação adicional por terceira parte. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos Sistemas Participativos de Garantia segundo países e 
número de operadores. 

País Nº SPGs Nº de Operadores 

Bolivia 2 313 
Brasil 6 3.624 
Canadá 1 16 
Chile 1 25 
Costa Rica 1 17 
França 1 500 
Índia 1 4.547 
Indonésia 1 28 
México 2 85 
New Caledônia 1 33 
Nova Zelândia 1 185 
Paraguai 1 60 
Peru 1 1 
África do Sul 2 135 
Filipinas 1 200 
Uruguai 1 s/i  
Estados Unidos da América 2 818 
Vietnam 1 65 
Total 27 10.652 

Fonte: IFOAM (2009) 

 

Estamos diante de um tema que gera enorme polêmica, dividindo detratores 

e defensores de uma forma de certificação de produtos cuja lógica de operação se 

apresenta estribada em outros princípios, diametralmente opostos à certificação 

convencional, tal como resumidamente apontamos nessa primeira aproximação ao 

assunto. Trata-se de uma questão cuja importância é decisiva para o objeto desta 

tese. Segundo Cuéllar Padilla (2008, p.73), os SPGs se baseiam na idéia de que 

existe uma capacidade intrínseca do entorno social dos produtores orgânicos em 

assegurar o cumprimento das práticas relativas ao manejo ecológico. Este entorno 

                                                 
20 Essa questão será abordada posteriormente com maior profundidade. 
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social inclui outros produtores (vizinhos), os consumidores que compram 

diretamente seus produtos, que estabelecem com os agricultores uma relação de 

confiança, bem como os técnicos das administrações públicas e/ou organizações 

não governamentais de assessoramento atuantes junto aos produtores.  

A avaliação de conformidade se apóia na participação solidária de todos os 

segmentos interessados (stakeholders) em assegurar a qualidade do produto final e, 

conseqüentemente, dos processos que lhe engendraram. Uma das principais 

características dos SPGs é justamente no sentido de prescindir de uma entidade 

exclusiva que garanta a credibilidade do que está sendo produzido e comercializado. 

Como bem destacou Cuéllar Padilla (2008, p.73), sua filosofia responde ao ideal que 

perseguiram os pioneiros da agricultura ecológica, particularmente no que afeta à 

defesa do campesinato e dos trabalhadores que operam na agricultura, num 

contexto de justiça social e de objetivos de longo prazo no que afeta à 

sustentabilidade dos agroecossistemas. Em geral, a prioridade destes sistemas recai 

nos mercados de âmbito local (canais curtos de comercialização), operando com 

base nos objetivos de coesão social, proteção dos ecossistemas e desenvolvimento 

da economia regional.  

Na definição adotada pela IFOAM (2010), os sistemas participativos de 

garantia (Participatory Guarantee Systems) são “sistemas de garantia de qualidade 

focados localmente. Certificam produtores baseados na participação ativa das partes 

interessadas e estão fundamentados na confiança, nas redes sociais e na troca do 

conhecimento.” É evidente que os SPGs perseguem os mesmos objetivos da 

certificação por terceira parte, sobretudo os que afetam ao compromisso de oferecer 

aos consumidores uma garantia crível com relação à autenticidade dos produtos a 

serem consumidos. A diferença, como adverte a mesma fonte, está no enfoque 

privilegiado nesse processo.  

Segundo documento elaborado pela própria IFOAM (2008, p.4)21, há alguns 

elementos fundamentais que embasam a dinâmica de um SPG, quais sejam: 

1. Visão compartilhada: Trata-se de um aspecto fundamental de um SPG, refletindo 

a convergência de interesses entre produtores e consumidores em torno aos 

mesmos princípios, particularmente com relação à consciência ativa sobre o porquê, 

como e, sobretudo, a quem se busca servir através desse processo. 

                                                 
21 Adaptado pela autora a partir de IFOAM (2008).  
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2. Participação: Os SPGs estão baseados numa metodologia ancorada na 

participação dos interessados na produção e consumo deste tipo de produto. Os 

princípios e regulamentos para a produção ecológica estão concebidos e se aplicam 

por meio da contribuição de todos os interessados. Com isso, a credibilidade da 

qualidade da produção é conseqüência natural da participação. 

3. Transparência: Todos os interessados, incluindo os produtores, devem estar 

conscientes de como funciona exatamente o mecanismo de garantia e de como são 

tomadas as decisões. As pessoas devem estar cientes dos critérios adotados, 

especialmente das razões pelas quais uma unidade de produção eventualmente não 

venha a ser considerada ecológica. O acesso à informação há que ser conjugado 

com o respeito à privacidade e confidencialidade de situações particulares. 

4. Confiança – Enfoque baseado na integridade: Os partidários do SPG preservam a 

idéia de que se pode confiar nos produtores e de que o sistema de certificação 

ecológico deveria ser uma expressão desta confiança. Esta deve estar refletida na 

capacidade de uma comunidade de demonstrar esta confiança por meio da 

aplicação de diferentes mecanismos de controle (sociais e culturais), proporcionando 

a supervisão necessária para afiançar a integridade ecológica dos produtos.  

5. Processo de aprendizagem: O propósito da maioria dos SPGs tem sido o de 

proporcionar muito mais do que um certificado, dado que o objetivo maior é o de 

oferecer ferramentas e mecanismos para apoiar o desenvolvimento ecológico das 

comunidades, melhorando as condições de vida dos próprios produtores. Mas é 

fundamental que o processo de garantia contribua para a edificação de redes de 

conhecimento constituídas por todos os atores que intervêm nos processos de 

produção e consumo do produto ecológico. 

6. Horizontalidade: Significa dividir o poder. A verificação da qualidade ecológica de 

um produto ou processo não se apresenta concentrada nas mãos de alguns poucos. 

Em essência, todos os implicados no processo participativo de garantia contam com 

o mesmo nível de responsabilidade e capacidade para assegurar a qualidade 

ecológica do produto ou processo.  

A força desses pressupostos é indiscutível. Todavia, também é certo que 

estes não se mostram suficientes para romper as amarras que prendem os 

produtores no acesso a mercados mais exigentes, os quais se mostram totalmente 

refratários a essa classe de certificação, tal como vimos ao comentar a situação 
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atual do comércio internacional (EUA, Europa e Japão). Não é por outro motivo que 

muitos produtores, especialmente os de natureza familiar, optam por agregar a 

certificação participativa com esquemas de certificação grupal por terceira parte. 

Não obstante, essa duplicidade não pode esconder as diferenças abissais 

entre ambos sistemas de certificação. Nesse sentido, fazemos uso do esquema 

elaborado por Cuéllar Padilla (quadro 2) para evidenciar as particularidades que 

respectivamente afetam aos sistemas de certificação grupal por terceira parte e os 

sistemas participativos de garantia. No primeiro caso, do mesmo modo que no caso 

da certificação individual, há um peso consideravelmente grande sobre uma série de 

registros de dados e informações coletados e sistematizados pelas empresas 

certificadoras.  

No caso da certificação participativa a garantia se sustenta na conformidade 

social em torno a objetivos compartilhados, mormente os que afetam à ampliação na 

comunicação dentro do grupo, e entre grupos, bem como ao compromisso de 

preservar a reputação dos processos de produção e, inclusive, na exclusão 

daqueles que divergem dos princípios que regem essa forma de produzir.  

Segundo Cuéllar Padilla (2008, p.75), a base de garantia dos sistemas 

grupais de certificação por terceira parte são as visitas técnicas (auditorias) 

realizadas pelos técnicos das empresas certificadoras, bem como os exaustivos 

registros e análises. Já os sistemas participativos de garantia representam um 

sistema de controle social muito mais complexo, por meio de visitas realizadas por 

outras pessoas produtoras e pelo consumo relacionado com a própria experiência 

dos que apostam nessa idéia. Se no primeiro caso, há um grande investimento de 

tempo e de energias dedicadas ao esforço de coletar, registrar e sistematizar 

informações, no segundo caso a ênfase está posta no estabelecimento de 

processos coletivos de discussão e de tomada de decisões. 

Por fim, e não menos importante, deve-se considerar que para portar o selo 

de produto orgânico exige-se, no primeiro caso, que os agricultores assumam o 

custo de um serviço prestado por uma empresa que geralmente se move sob a 

lógica do lucro22, ao passo que no segundo caso, essa condição não é obrigatória e 

normalmente consiste num processo gratuito levado a cabo por agricultores de 

caráter familiar e/ou por consumidores que participam do processo. 

                                                 
22 No caso de uma empresa pública de certificação o custo da certificação poderia ser assumido pela 
administração local, regional ou mesmo pelo Estado. 



 

41 
 

 

Certificação coletiva por terceira parte: 
Sistemas de controle interno e 

certificação grupal 
Sistemas Participativos de Garantia 

Baseia-se no controle do cumprimento de 
determinadas normativas de uma entidade 
de certificação alheia ao grupo de 
produtores 

Baseia-se numa rede de atores implicados 
em toda cadeia produtiva e comercial que se 
responsabilizam para assegurar a qualidade 
do manejo e dos procedimentos mediante 
visitas regulares e de um controle social 

A entidade externa de certificação é quem 
define o processo, delegando a atividade 
de inspeção ou os procedimentos 
burocráticos correspondentes 

O sistema sobre o qual se trabalha é fruto 
de uma construção e decisão coletivas 

Geralmente os produtores de um mesmo 
grupo têm uma produção similar e um 
mercado centralizado. Quem é certificado é 
o grupo em seu conjunto  

A produção não necessita ser similar e o 
mercado pode ser diversificado. O 
certificado do agricultura pode ser individual 
se assim for acordado pelo grupo  

O objetivo deste esquema é 
fundamentalmente reduzir o custo da 
certificação e o resultado econômico final 

O objetivo é o de não somente reduzir o 
custo da certificação, mas preservar a 
autonomia do grupo, a co-responsabilidade 
e consolidar o tecido social e produtivo 

O destino da produção é variado, mas 
costuma voltar-se para mercados distantes 

O destino da produção é basicamente o 
mercado local 

A chave do processo são as inspeções 
externas realizadas por uma certificadora 
por terceira parte 

A chave do processo é a implicação de 
todos os atores envolvidos na esfera da 
produção, comércio e consumo para 
fiscalizar a garantia  

As figuras chaves são os inspetores 
externos 

As figuras chaves são os próprios atores 
que conjuntamente intervêm em todo 
processo 

Quadro 2 – Diferenças entre os Sistemas Participativos de Garantia e os Sistemas Grupais de 
Garantia por Terceira Parte. 
Fonte: Cuéllar Padilla (2008, p.76). 
 

O crescimento no número de experiências de sistemas participativos de 

garantia, referido anteriormente, é fruto da capacidade de mobilização dos 

produtores (camponeses e agricultores familiares), mas sobretudo do 

reconhecimento das limitações que apresentam os sistemas convencionais de 

certificação, em relação aos quais, diversas críticas são recorrentemente dirigidas. 

Algumas delas podem ser resumidas nos seguintes termos: 

1) Trata-se de uma modalidade de certificação cuja essência repousa na relação 

existente, entre, de um lado, o cliente (o agricultor) e, de outro, um prestador de 

serviços (a empresa certificadora), a qual traz consigo uma lógica operativa que 

indiscutivelmente atomiza as diversas demandas (tecnológicas, econômicas, etc.) 
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dos produtores, debilitando suas estruturas de organização e o papel do 

associativismo na defesa dos princípios do manejo ecológico. Além disso, 

representa o natural esvaziamento do papel exercido pelas relações de confiança e 

reciprocidade entre produtores e demais atores sociais e que deveriam preponderar 

diante da emergência dos imperativos da sustentabilidade dos agroecossistemas e 

do interesse coletivo. 

2) A certificação por terceira parte implica a renúncia a uma visão apoiada na lógica 

de sistema, que tão bem caracteriza a perspectiva ecológica, e aposta numa lógica 

centrada no produto, segundo advertiu Sylvander (1997) ao analisar a implantação 

desse sistema na União Européia.  

3) Como bem destacou Cuéllar Padilla (2008, p.119), seguindo essa forma de 

regulação, a certificação converte-se num fim em si mesmo, dado que o 

cumprimento dos seus requisitos é suficiente para que um produto seja considerado 

ecológico. Isso supõe um sério risco de estagnação deste setor na medida em que 

desincentiva processos de ecologização continuada.  

4) Os agricultores que se integram a estes sistemas são obrigados a arcar com os 

custos da certificação e sofrem uma inevitável penalização, se temos em mente que 

os produtores que utilizam os insumos sintéticos (adubos de alta solubilidade e 

agrotóxicos) estão isentos desse compromisso e dos custos que acarreta esse tipo 

de serviço. 

Radomsky exalta outros aspectos interessantes (a questão da prática 

construtiva) nesse confronto que realiza entre, de um lado, a certificação 

participativa da Rede Ecovida de Agroecologia e a certificação por terceira parte, de 

outro. Assim, segundo este autor: 

Enquanto a primeira é feita por meio de um trabalho formativo ao longo de 
tempos, que implica reuniões periódicas e diálogos, a segunda é um 
mecanismo de verificação técnico que é realizado uma vez ao ano e sem 
acompanhamento. Ainda, conforme pude observar e ouvir nas múltiplas 
vozes de agricultores certificados e mediadores, a certificação por terceira 
parte não se afirma como prática construtiva (RADOMSKY, 2009, p.153-
154) 

As diferenças entre os sistemas participativos de garantia e os sistemas 

grupais de garantia por terceira parte mostradas no quadro 2 incluem ainda outros 

aspectos. Como é possível perceber, os objetivos, no segundo caso, transcendem a 

dimensão estrita do mercado, tratando-se de um processo de organização muito 

mais amplo que busca conectar  a esfera da produção e a do consumo. 
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A reflexão até aqui empreendida serviu de base para elencar uma série de 

questões relacionadas com o tema da certificação de produtos orgânicos, 

particularmente no intuito de apontar as diferenças entre os sistemas existentes, 

bem como no sentido de realizar uma primeira aproximação sobre os distintos 

aspectos suscitados acerca de um tema que reveste indiscutível importância e 

atualidade. Vimos que são cada vez maiores as pressões exercidas pela esfera do 

consumo, sobretudo no âmbito dos países desenvolvidos, com relação à 

procedência e inocuidade dos alimentos diariamente consumidos, especialmente 

dos produtos frescos.  

É nesse contexto que ganha relevo a questão da certificação, convertida em 

última análise, num locus para onde converge a atuação de diversas empresas, que 

competem entre si, e se apresentam à sociedade como agentes capazes de 

assegurar o cumprimento de uma série de requisitos por parte de agricultores e dos 

demais atores intervenientes na dinâmica das cadeias agroalimentares. Tais 

procedimentos e dispositivos de controle foram concebidos em consonância com a 

criação de legislação específica que surge a partir da necessidade do Estado em 

regular essa matéria, tanto no contexto dos países desenvolvidos quanto dos países 

em desenvolvimento, como é precisamente o caso do Brasil. 

As múltiplas vertentes pelas quais atualmente se expressa a agricultura de 

base ecológica ou orgânica (agroecologia, permacultura, agricultura biodinâmica, 

etc.) refletem a diversidade de enfoques existentes e os princípios que regem a 

atuação de um amplo espectro de movimentos sociais e de organizações, 

especialmente não-governamentais. Muitas destas organizações surgiram tanto para 

denunciar os problemas gerados pela agricultura intensiva quanto para propor uma 

nova forma de produção mais acorde com os imperativos da sustentabilidade 

ambiental e de preservação dos agroecossistemas. Por outro lado, não cabe dúvida 

de que a questão da certificação é objeto recorrente de polêmica. Em primeiro lugar, 

porque remete à discussão sobre o leitmotiv de um processo que, presumivelmente, 

serve de pretexto para excluir os produtores (especialmente os mais frágeis) no 

acesso aos mercados.  

Mas também é certo que a exigência de certificar produtos e processos surge 

como requisito básico para que agricultores familiares, camponeses e processadores 

sediados em países em desenvolvimento possam exportar seus artigos 
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(especialmente produtos transformados23) para os países desenvolvidos, sobretudo 

quando se leva em conta as restrições impostas pelas barreiras comerciais e 

alfandegárias.   

No nosso entendimento, a aparição dos sistemas participativos de garantia 

confunde-se com a própria história e a práxis dos movimentos ecologistas, em meio 

aos esforços por organizar camponeses e produtores familiares no acesso aos 

mercados, propondo uma via efetivamente paralela à certificação convencional (por 

auditagem ou por terceira parte), tanto em sua versão individual como grupal, 

segundo discutimos anteriormente.  

As crescentes exigências que afetam à regulação da matéria na perspectiva 

legal e institucional, são por vezes alvo de críticas dirigidas pelos movimentos 

sociais à própria sociedade, e sobretudo ao Estado, no sentido de indagar sobre 

quem deve arcar com os custos desse serviço, especialmente no caso dos 

agricultores familiares e camponeses que convencionalmente enfrentam sérias 

dificuldades no acesso à assistência técnica e às políticas de fomento e organização 

da produção. Essa questão reveste importância na medida em que remete à 

discussão sobre a necessidade de contar (ou não) com uma certificação de caráter 

público e/ou gratuito, e no limite, sobre o próprio papel do Estado em intervir nessa 

esfera, seja para apoiar esses processos de organização, seja para avalizar a 

credibilidade dos procedimentos e dispositivos de controle e fiscalização.  

Para o recorte de realidade que se busca delinear nessa tese, importa aqui 

sublinhar uma realidade paradoxal quando confrontamos o panorama europeu e 

latino-americano com respeito à questão da certificação de orgânicos, mormente do 

status dos sistemas participativos de garantia. Referimo-nos ao fato de que no 

âmbito europeu é absolutamente preponderante a certificação convencional, bem 

como a constatação de que os SPGs não gozam de reconhecimento legal. No 

extremo oposto, em países como Brasil cabe não somente destacar que 

presentemente tais sistemas estejam operando, a bem da verdade com maior ou 

menor dificuldade, mas mui especialmente, que nos encontramos diante de uma 

atividade que dispõe de um marco legal que atribui aos SPGs um status equivalente 

ao da certificação convencional enquanto aos efeitos correspondentes.  
                                                 

23 Referimo-nos, a título de exemplo, ao caso de camponeses mexicanos que exportam café e mel 
para os países desenvolvidos nos circuitos relativos ao comércio solidário e que são obrigados a 
adaptarem-se às normas e requisitos das empresas certificadoras. Ver a propósito: González 
Cabañas et al (2003) e Doppler e González Cabañas (2006). 
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Nesse sentido, caberia perguntar: quais as razões e circunstâncias que 

contribuíram, tanto para a aparição destas experiências de SPG no Brasil, quanto 

para o surgimento de dispositivos legais que regulam essa modalidade de 

certificação neste país? Com efeito, sabemos que iniciativas como a da Rede 

Ecovida, que hoje abarca os três estados meridionais do Brasil, servem de 

referência para a implantação de sistemas similares em outros países do mundo, 

inclusive da Europa, como oportunamente veremos.  

Esse é precisamente o caso de uma região da Espanha, a Andaluzia, onde 

houve uma tentativa de implantação de um SPG entre os anos 2007 e 2008 a partir 

de um conjunto de fatores e razões que serão ampliados. Não obstante, a 

modalidade clássica de certificação (por auditoria ou por terceira parte) é atualmente 

o único sistema vigente neste país europeu, bem como na esmagadora maioria dos 

países da Europa. As diferenças entre a certificação por terceira parte e a 

certificação participativa foram resumidamente expostas aqui como forma de sentar 

as bases para explicitar o núcleo central de uma investigação que se centra 

justamente no cotejo entre ambos os enfoques e em explorar suas diferenças.  

O itinerário da pesquisa, como a seguir discutiremos, elegeu duas grandes 

vertentes analíticas. De um lado, tem-se os processos de certificação de orgânicos 

no Brasil, a própria trajetória e situação atual da certificação participativa da Rede 

Ecovida no Estado do Rio Grande do Sul. De outro, os processos de certificação na 

Espanha, tendo como base a Andaluzia como universo referencial. É mister registrar 

que essa escolha não foi aleatória. No caso brasileiro, não cabe dúvidas acerca do 

nível de protagonismo das organizações sociais ligadas à agricultura familiar que, 

como veremos oportunamente, foi decisivo para a criação de um marco legal que 

legitima e institucionaliza essa forma de certificação.  

No caso da Espanha, há que destacar a importância que esse país assume 

no cenário mundial (como vimos anteriormente) em termos de produção orgânica, 

mas sobretudo merece registro o fato da Andaluzia ser hoje a comunidade 

autônoma mais importante da Espanha em termos de área cultivada e número de 

operadores que praticam a agricultura orgânica. Além disso, há que mencionar a 

importância do caso andaluz por ser uma região da Espanha onde houve uma 

tentativa de implantação de um SPG, cuja experiência cobra enorme interesse e 
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relevância para compreender a complexidade que afeta essa questão na atual 

conjuntura.  

A partir desse marco geral, poder-se-ia apontar alguns questionamentos que 

consideramos decisivos para delimitar o escopo desta tese. Um deles poderia ser 

formulado nos seguintes termos: que elementos e evidências poderão advir a partir 

de uma análise comparativa entre ambos sistemas de certificação, tendo, de um 

lado, a certificação participativa em rede, materializado no aludido exemplo da Rede 

Ecovida, e de outro, o sistema de auditagem externa, correspondente ao caso dos 

produtores europeus, tendo como marco referencial a produção de orgânicos na 

Andaluzia? Se centrarmos nossa mirada no caso andaluz, poder-se-ia perguntar: 

que razões motivaram a iniciativa de propor um SPG e, no limite, que fatores e 

circunstâncias conspiraram para que essa iniciativa não prosperasse? 

Algumas informações preliminares, obtidas ainda na fase exploratória da 

pesquisa, já nos sinalizavam para o fato de ser esta uma das Comunidades 

Autônomas da Espanha que contava com um número significativo de produtores 

inseridos em sistemas convencionais de certificação. Esse contato prévio, e bastante 

limitado com a realidade concreta, mostrou que havia (e segue existindo) um esforço 

por parte do poder público, em suas distintas esferas (estatal, autonômica, 

provincial), bem como dos agentes de desenvolvimento e estruturas de mediação 

dos agricultores, no sentido de fortalecer processos de certificação com vistas a 

ampliar os graus de liberdade dos agricultores no acesso aos mercados (externo e 

interno). Todavia, no desenvolvimento da investigação, alguns aspectos foram 

pouco a pouco se desvelando e evidenciando a complexidade dessa questão, 

especialmente quando observada a partir da percepção dos processos sob a ótica 

dos próprios produtores agrícolas, tanto no caso andaluz quanto gaúcho, obrigando-

nos freqüentemente a reformular nossos pressupostos diante da diversidade de 

fatores envolvidos. 

Estamos conscientes de que existem diferenças abismais entre o contexto 

europeu e brasileiro do ponto de vista das condições em que operam os produtores, 

do acesso às políticas públicas, infra-estruturas de produção, entre tantos outros 

fatores. Não obstante, partiu-se da premissa de que em um e em outro continente os 

desafios que se apresentam são os mesmos para os agricultores familiares na luta 

por preservar suas condições sociais de existência. 
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Nesse contexto, caberia ainda questionar: como os produtores familiares 

encaram a via da certificação como instrumento de potencialização do acesso aos 

mercados, tomando por base a certificação por auditagem clássica no caso 

espanhol, e de outro, a certificação participativa e em rede, tendo como exemplo o 

caso da Rede Ecovida? Que dificuldades supostamente existem para o 

funcionamento de um sistema de certificação participativa em rede, vis a vis a 

dinâmica que acompanha a certificação clássica por auditagem, seja no modo 

individual, seja na modalidade grupal? 

A metodologia de que lançamos mão no desenvolvimento da pesquisa, como 

a seguir veremos, foi concebida para dar cabo destas indagações, o que por certo 

exigiu algumas modificações devido às dificuldades naturais que acompanham um 

trabalho dessa envergadura, particularmente os que decorrem da obtenção, manejo, 

controle e sistematização dos dados e fontes de informação. Entrementes, na nossa 

acepção o problema de pesquisa aqui descrito cobra relevo na medida em que 

busca trazer à tona uma questão transcendental que afeta tanto os anseios dos 

produtores (especialmente dos agricultores familiares), interessados em ampliar 

seus graus de liberdade no acesso aos mercados, quanto para os demais atores 

sociais identificados com os princípios da sustentabilidade ambiental, com a 

qualidade dos produtos consumidos e, sobretudo, com a necessidade de criar 

dispositivos transparentes e creíveis que garantam a autenticidade dos processos de 

produção e de transformação agroalimentar.  

Esta discussão reveste importância na medida em que suscita a reflexão em 

torno da atuação do Estado nesse âmbito, tanto no que tange às estruturas de 

mediação relativas à regulamentação da matéria, e dos processos que afetam à 

atuação dos agentes que interagem nesse setor, mas também diante da 

necessidade de criar um ambiente institucional que amplie as perspectivas dos 

agricultores mediante políticas públicas identificadas com este tipo de estratégia de 

diferenciação.  

 

1.2 O Marco Teórico e Metodológico da Pesquisa 

 

Há duas grandes premissas que devem ser aqui explicitadas antes de 

desenvolver a abordagem propriamente dita do marco teórico e metodológico da 
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pesquisa que sustenta esta tese doutoral. A primeira delas refere-se ao modo como 

entendemos a certificação de produtos orgânicos e que deve ser claramente 

explicitado. A segunda premissa tem a ver com o reconhecimento acerca da 

importância recente assumida pela agricultura familiar na cena política e social 

brasileira. Todavia, como a seguir descreveremos, a dinâmica da agricultura familiar 

há que estar vinculada a um exame sobre o papel das redes de solidariedade e de 

cooperação, sem o qual esta aproximação tornar-se-ia inexoravelmente incompleta. 

Desenvolver esse objetivo torna-se crucial para as pretensões de nosso estudo. 

 

1.2.1 A Certificação como processo social e político 

Com respeito à primeira premissa há que frisar, antes de mais nada, que 

entendemos a certificação de produtos orgânicos (ou ecológicos, se enfocamos o 

caso europeu) não como uma questão de natureza estritamente técnica ou um fim 

em si mesmo. Nossa acepção se orienta no entendimento de que a certificação, em 

sua diversidade de enfoques e objetivos, consiste num processo eminentemente 

social e político.  

Em termos lógicos, parece claro pensar que aos agricultores é dada a 

possibilidade de livremente se vincular a alguma empresa certificadora para alcançar 

uma condição ou status que lhe pareça interessante ou conveniente, assim como o 

fato de agregar valor aos seus produtos e deste modo elevar o nível de ingresso 

econômico do próprio estabelecimento ou o resultado final da atividade agrícola. 

Em sua obra seminal - Economia e Sociedade -, Max Weber concebe uma 

verdadeira teoria da ciência (ARON, 2002, p.727), esclarecendo que o objeto da 

sociologia é a Ação Social, e que o objetivo do sociólogo é justamente compreender 

(verstehen) o sentido que o ator social (indivíduo ou coletividade) atribui à sua 

própria conduta. Nesse estudo clássico, Weber estabelece a existência de quatro 

grandes tipos de ação social, quais sejam: a) Ação racional com relação a objetivos 

(zweckrational), onde o ator social estabelece um objetivo e pondera os meios para 

atingi-lo; b) Ação racional com relação a valores (wertrational), onde o ator age 

racionalmente, orientando sua conduta de acordo com o sistema de valores do 

grupo em que se encontra inserido; c) Ação Tradicional, onde a ação social se deve 

a um costume arraigado, tradição ou sistema de crenças a que se submete 

totalmente o ator social. d) Ação Afetiva ou Emocional é ditada imediatamente pelo 
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estado de consciência ou de humor do Ator Social. Os dois primeiros tipos de Ação 

Social são os que aqui nos interessa destacar nesse momento. 

Assim, dentro desta clássica tipologia de Weber (1991) poder-se-ia admitir 

que o ato de vincular-se a uma empresa certificadora ilustra uma situação típica de 

ação racional com relação a objetivos, onde o sentido que governa a conduta do 

produtor pode ser resumido, concretamente, à busca por ampliar as perspectivas de 

comercialização de seus produtos, tal como dissemos anteriormente. Mas, como o 

próprio Weber esclarece, esta tipologia representa uma tentativa de entender as 

razões e circunstâncias que levam as pessoas a agirem de uma ou outra forma. Não 

obstante, trata-se de tipos puros ou ideais e, portanto, naturalmente limitados em 

sua capacidade de compreensão da conduta humana.  

Não é por outra razão que argumenta que muitas de nossas atitudes 

respondem a distintas orientações24, as quais não podem ser reduzidas a um tipo 

único ou exclusivo de Ação Social, como no fato de um produtor vincular-se a uma 

certificadora pelas razões anteriormente expostas, mas também por que está 

totalmente identificado com os imperativos da sustentabilidade ambiental, da 

preservação dos ecossistemas e com uma forma de produzir que assegure a 

proteção da biodiversidade e a segurança do alimento consumido pelas pessoas.  

Nesse caso, encontramo-nos não somente diante uma condição intrínseca ao 

indivíduo, mas de uma orientação geral que emerge como resultado de um sistema 

de valores ou de um código moral que carrega este ator social e/ou a coletividade 

(associação, movimento social, grupo ou coletividade) a que pertence. Nesse caso, 

vemos identificada claramente uma ação racional com relação a valores.  

Esta referência a Weber serve apenas para introduzir a discussão, em que 

pese o esforço por delimitar nosso foco de análise, que se desenha a partir do 

reconhecimento da densidade de um processo social – a certificação de orgânicos 

em sua diversidade – extremamente complexo, multideterminado e multifacetado. 

Emerge, portanto, a necessidade de incorporar outras perspectivas analíticas, das 

quais não podemos prescindir nesse estudo que se debruça não somente sobre 

duas grandes modalidades de certificação e suas particularidades, mas sobre 

                                                 
24Aron (2002, p.730) exemplifica a abordagem weberiana da Ação Social ao descrever a ação 
científica, a qual considera como “uma combinação da ação racional em relação a um objetivo e da 
ação racional em relação a um valor, que é a verdade. A racionalidade resulta do respeito pelas 
regras da lógica e da pesquisa, respeito necessário para que os resultados alcançados sejam 
válidos.”  
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cenários distintos, respectivamente representados, no caso brasileiro e espanhol, 

pelo Rio Grande do Sul e pela Andaluzia.  

Examinar a questão da agricultura familiar e refletir sobre o papel das redes 

de solidariedade e cooperação (redes sócio-técnicas) não pode ser visto como 

resultado de uma simples digressão, em meio à exposição do desenho de nosso 

itinerário teórico e metodológico. Trata-se, em verdade, de um recurso heurístico 

central para desenvolver a reflexão em torno das dinâmicas da certificação em 

ambos os contextos e assim derivar algumas das chaves interpretativas dos 

processos sociais em tela.  

 

1.2.2 O protagonismo da Agricultura Familiar  

A entrada em cena da noção correspondente à “agricultura familiar” 

representa um fato bastante recente e inusitado na história social da agricultura 

brasileira, e aparece ligado a uma série de aspectos e circunstâncias que 

culminaram na criação de um programa específico – o PRONAF25 – na segunda 

metade dos anos 1990. Nesse sentido, como adverte Sacco dos Anjos: 

O uso dilatado de expressões tais como "pequena produção" ou "agricultura 
de subsistência", verificado sobretudo a partir dos anos sessenta, 
representava a busca de superação do forte conteúdo ideológico do 
conceito "campesinato", largamente utilizado no Brasil, sobretudo entre os 
anos 1940 e 1960, nas avaliações sobre as particularidades da formação 
social e histórica nacional. Mas se a expressão "camponês" mostra-se como 
um termo altamente estigmatizado, a noção "pequeno produtor" apresenta-
se como categoria analítica ambígua e de escasso conteúdo. (SACCO DOS 
ANJOS, 2003, p.241; destacado no original) 

Mas é preciso advertir que a introdução deste termo, diferentemente do que 

muitos supõem, é fruto de um processo de convergência que se constrói, 

inicialmente, na esfera acadêmica, e que coincide, como a seguir veremos, com 

algumas circunstâncias bastante peculiares. Nesse sentido, como adverte Sacco dos 

Anjos: 

No ambiente acadêmico surge um duplo movimento no qual, de um lado, 
foi-se construindo um consenso mínimo com relação ao conceito de 
"agricultura familiar", ao passo que, por outra parte, perfila-se uma base 
material suficientemente ampla para demonstrar seus atributos técnicos ou 
mesmo sua eficácia à luz da experiência internacional. (SACCO DOS 
ANJOS, 2003, p.241; aspas no original) 

A base material a que se refere o citado estudo corresponde ao 

reconhecimento acerca da importância dessa forma social de produção do ponto de 

                                                 
25 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 
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vista do abastecimento interno do país (produção de alimentos e matérias primas), 

geração de empregos, preservação do tecido social e produtivo nas pequenas e 

médias localidades do país, entre outros aspectos destacados em diversos estudos 

sobre a realidade rural brasileira.  

Alguns estudos precursores (VEIGA, 1991; ABRAMOVAY, 1992; 

LAMARCHE, 1993) foram muito importantes no sentido de operar o resgate acerca 

da experiência correspondente aos países desenvolvidos onde esta forma de 

produção goza de reconhecimento social e político e de efetivamente abrir o debate 

acerca do presente e, sobretudo, do futuro da agricultura brasileira. Outros trabalhos 

como o de Bergamasco (1993) foram igualmente decisivos em mostrar que quase a 

metade do valor total da produção agrícola brasileira origina-se em unidades 

familiares de produção. 

Mas se essa era a tônica no plano da perspectiva acadêmica, no âmbito 

sócio-político a situação era igualmente desafiadora e não menos instigante: 

o elemento novo que surge durante a década de 1990 é a filiação da 
CONTAG à estrutura da "Central Única dos Trabalhadores" (CUT), 
considerada como representação máxima do sindicalismo combativo. Tal 
adesão implica numa mudança qualitativa muito importante. A atuação do 
sindicalismo rural da CUT incide justamente na necessidade de repensar e 
questionar o espaço e o papel dos pequenos produtores na agricultura 
nacional, tendo em vista a forte liderança exercida nestes debates por parte 
da representação sindical procedente da Região Sul do Brasil. (SACCO 
DOS ANJOS, 2003, p.244; destaques no original). 

A abertura comercial surgida a partir da criação do Mercado Comum do Cone 

Sul e a conseqüente exposição do tecido produtivo nacional à concorrência externa, 

a queda nas rendas agrárias e as sucessivas secas que atingiram o Sul do Brasil, 

são alguns dos fatores que impulsionaram os grandes protestos conhecidos como 

“Grito da Terra”, no auge dos anos 1990. O trecho a seguir expõe com bastante 

clareza o cenário que produziu um conjunto de articulações promovidas pela 

atuação sindical e pelos movimentos sociais na defesa de um conjunto de 

transformações deflagradas no marco da crescente pressão junto às hostes 

políticas, coincidindo com um período marcado pela redemocratização nacional:  

A unificação do discurso político em torno da defesa dos interesses dos 
agricultores familiares é a culminação deste conjunto de fatos e 
circunstâncias. A agricultura familiar se estrutura, finalmente, como uma 
nova categoria política, portadora de uma considerável fonte de legitimidade 
social, que simultaneamente representa os interesses dos pequenos 
produtores rurais, das famílias assentadas, dos arrendatários, dos 
agricultores integrados aos complexos agroindustriais e de outros atores 
sociais do campo brasileiro. O novo discurso ergue-se na defesa de uma 
dinâmica de transformação social e econômica muito mais ampla e profunda 
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sob a égide de uma só bandeira – a da agricultura familiar – e representa a 
síntese de um conjunto de demandas convergentes. (SACCO DOS ANJOS, 
2003, p.245). 

 
A criação do PRONAF26 não pode ser entendida como um fato isolado e 

espontâneo, mas sim, como corolário desse conjunto de circunstâncias que 

estabelecem um verdadeiro divisor de águas na história recente da agricultura 

brasileira, que até então desconhecia a existência de um programa destinado a 

apoiar concretamente a este setor que atualmente abriga, segundo dados do último 

Censo Agropecuário – 2006 (IBGE, 2009), a um universo de 4.367.902 

estabelecimentos rurais que representam mais de 84% do total existente no país. 

Estas explorações ocupam apenas 24,3% da área total, não obstante serem 

responsáveis por 70% na produção de feijão, 87% da mandioca, 46% do milho e 

58% do leite. 

O surgimento desse programa ocorre ainda durante o governo Itamar Franco, 

em 1994, com o nome de PROVAP (Programa de Valorização da Pequena 

Produção Rural), o qual se valia, basicamente, dos créditos concedidos pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A criação do PRONAF é 

acompanhada de uma mudança qualitativa importante nas fontes de financiamento,  

que passam a incluir o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), os Fundos 

Constitucionais (Fundos de Financiamento do Norte – FNO, Centro Oeste – FCO, e 

Nordeste – FNE), bem como recursos próprios dos bancos cooperativos, recursos 

de operações oficiais de crédito do orçamento geral da União e recursos obrigatórios 

(MCR 6.2)27.  

O resultado imediato é uma ampliação espetacular no número e no valor de 

operações de crédito efetuadas nos últimos dez anos. Para que se tenha uma idéia 

dessa evolução, basta dizer que entre os anos agrícolas 1998-1999 e 2007-2008 

foram firmados 12,11 milhões de contratos do PRONAF (custeio e investimento), 

correspondendo a um montante que soma aproximadamente 45 milhões de Reais, 

com uma taxa de inadimplência nas operações extremamente baixa (2,5%), tal como 

aludem Sacco dos Anjos e Caldas (2009, p.806) em recente estudo.  

                                                 
26 Tal como reiterou Schröder (2010, p.8), o Pronaf foi criado em 1995, pela Resolução n. 2.191 do 
Banco Central do Brasil (24.08.1995), e instituído em 1996, pelo Decreto n. 1.946 (28.06.1996). 
27 Manual de Crédito Rural (MCR 6.2) refere-se à norma do Banco Central referente a recursos 
obrigatórios que os bancos devem aplicar no financiamento de atividades agropecuárias. 
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No mesmo espaço de tempo considerado houve um incremento de 242% e 

de 400% no número de operações de crédito (custeio e investimento) e do volume 

de recursos contratados, respectivamente. Se consideramos um espaço de tempo 

mais dilatado, vemos que o crescimento do PRONAF é deveras impressionante e 

representa, entre outros aspectos, o aprofundamento no processo de 

democratização no acesso ao crédito, sobretudo depois da ascensão de Luís Inácio 

Lula da Silva à presidência da república, em seus dois sucessivos mandatos. Assim, 

se em 1996 haviam sido firmados 306.786 contratos, na safra 2008-2009 temos um 

total correspondente a 1.443.218 operações, o que supõe um crescimento que 

ascende a 370% neste período.  

No nosso entendimento, a consolidação da agricultura familiar como categoria 

sócio-política representa um processo ainda inacabado. Destarte, também é certo 

que sob sua égide tem-se uma destacada atuação das organizações e movimentos 

sociais que se apresentam diante do Estado como interlocutores privilegiados na 

discussão sobre os rumos do mundo rural brasileiro. E é no curso dessa mesma 

interlocução que vemos surgir um leque cada vez mais amplo de instrumentos de 

intervenção identificados com os novos pressupostos do processo de 

desenvolvimento sustentável nas áreas rurais.  

Tais pressupostos se orientam na defesa de um elevado nível de 

protagonismo da agricultura familiar e que se espraia na ampliação das demandas 

desse segmento do agro brasileiro.  Nesse sentido, como bem resumiu Schröder, 

em seu estudo: 

Atualmente, a oferta de políticas públicas para a agricultura familiar pauta-se 
em (1) instrumentos de focalização do público beneficiário (a Declaração de 
Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 
DAP/Pronaf e a Lei da Agricultura Familiar); (2) instrumentos de fomento e 
apoio à produção (basicamente, o crédito, desde agosto de 1995, e a 
assistência técnica, que vem sendo reestruturada e ampliada desde a safra 
2003/2004); (3) instrumentos de seguro à produção, à renda e às flutuações 
dos preços de mercado (Seguro da Agricultura Familiar, a partir da safra 
2004/2005; Programa de Garantia de Preços, na safra 2006-2007; e 
Programa Garantia safra, desde 2002); (4) instrumentos de comercialização 
(Programa de Aquisição de Alimentos, a partir da safra 2003/2004; 
Alimentação escolar, na safra 2009/2010; Programa de Produção e Uso de 
Biodiesel, desde 2004; Selo da Agricultura Familiar, a partir de 2010), e (5) 
instrumentos de apoio à gestão territorial, com base em investimentos na 
infra-estrutura e em serviços em territórios selecionados para dinamizar as 
economias rurais e fortalecer redes de cooperação e gestão social. 
(SCHRÖDER, 2010, p.3) 
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É desse modo que ganham relevo temas como segurança alimentar, 

reconhecendo a importância desse setor na produção de alimentos, geração de 

renda e agregação de valor, com a atenção posta no acesso aos mercados, assim 

como na redução da pobreza rural, através das articulações do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, responsável pelo fomento à agricultura familiar, com 

outras instâncias do governo, como é precisamente o caso do Ministério do 

Desenvolvimento Social. Mas segundo advertem alguns estudos, há também outros 

temas emergentes entre as demandas desse público, como é precisamente o caso 

dos esforços que afetam à questão da sustentabilidade ambiental e que expressam 

o que alguns consideram como sendo um processo de “esverdeamento” dos  

sistemas de produção desenvolvidos por esse público, o que tem se 
traduzido em linhas de crédito com recortes específicos (como o Pronaf 
Floresta, o Pronaf Eco e o Pronaf Semi-árido), repasse de recursos 
financeiros à extensão e à pesquisa rural para aprofundar o 
desenvolvimento de novos sistemas de produção e ações de estímulo à 
regularização ambiental (circunscrita à atuação do Ministério do Meio 
Ambiente e dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente) e de promoção da 
regularização fundiária (nesse caso, particularmente no caso dos posseiros 
da Amazônia Legal). (SCHRÖDER, 2010, p.4) 

Mas apesar desses indiscutíveis avanços, não cabe dúvida de que há muito 

que fazer para seguir avançando na esfera de democratização no acesso ao crédito 

e de aperfeiçoamento das políticas públicas. Colocamos especial ênfase na questão 

de uma política consistente de valorização dos produtos da agricultura familiar e de 

qualificação dos processos de produção, que na nossa acepção, não recebem um 

tratamento condizente com a relevância que adquirem estes temas num momento 

onde há uma sensível expansão na demanda dos consumidores por produtos 

diferenciados.  

 

1.2.3 A agricultura familiar e as redes de cooperação e solidariedade 

O entendimento dos processos que posteriormente examinaremos requer 

explorar um outro prisma da questão, o qual se apresenta como naturalmente 

articulado aos aspectos formulados nos tópicos precedentes desta seção. Referimo-

nos, portanto, ao papel das redes de cooperação e solidariedade, que em sua 

diversidade de enfoques e orientações, refletem a plasticidade da agricultura familiar 
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(SACCO DOS ANJOS, CALDAS e TRENTIN, 2006, p.489), desafiando, de modo 

recorrente, a percepção dos cientistas sociais28 com respeito a sua persistência.  

Assim, no estudo realizado por Mior (2006) no oeste catarinense, a atenção 

está posta sobre o que este autor define como sendo “trajetórias da 

agroindustrialização”, onde, de um lado, há um movimento das grandes empresas 

que buscam adequar-se aos novos tempos, marcados pelos efeitos da globalização, 

adotando uma estrutura mais flexível e menos verticalizada. Mas por outro lado, há 

também um outro movimento muito importante e que representa a reinserção 

econômica e social da agricultura familiar a partir da implementação de novas 

estratégias centradas na estratégia de agroindustrialização. Com efeito, em meio à 

diversidade de atores sociais implicados, há um sentido comum e recorrente, que 

aponta para o crescente protagonismo de redes horizontais e verticais que 

mobilizam recursos e energias em prol da abertura de novos espaços em locais e 

regiões cada vez mais distantes. 

Este tipo de fenômeno social ligado à dinâmica da agricultura familiar, mais 

além do seu valor intrínseco enquanto objeto da imaginação sociológica, suscita 

outros elementos à discussão. Nesse contexto, como emergem estas redes? Que 

razões poder-se-ia apontar para explicar o surgimento de experiências associativas 

ligadas à certificação de produtos e/ou diferenciação de processos produtivos, 

sobretudo quando tais experiências nascem sob o peso de um contexto marcado 

pelas regras concorrenciais que regem o capitalismo mundial?  

Frente a este tema, há toda uma tradição filosófica assentada em obras como 

as de Hobbes, Locke e Adam Smith que colocam especial ênfase na orientação 

individualista e utilitarista do homo economicus que se orientaria exclusivamente 

como um ser maximizador racional de resultados e ávido por lucro e poder. E é 

exatamente contra esse tipo de pressuposto, convertido quase em axioma, que se 

apresenta a perspectiva de Marcel Mauss (1974). Nesse sentido, como recorda 

Radomsky, 

Do ponto de vista da Antropologia, Mauss analisa diferentes sociedades e 
verifica que em todas elas há mecanismos sociais reguladores de atos que 
prescrevem atitudes generosas para com seus membros. [...] Sob estas 
relações, são estruturadas as obrigações recíprocas contraídas pelos 

                                                 
28 Apoiado em outros estudos (ABRAMOVAY e VEIGA, 1999; ABRAMOVAY, 2005; SABOURIN, 
2005), Sabourin (2006, p.215) ponderou que “as transformações da agricultura, em particular da 
agricultura familiar, estão ligadas, entre outros, a processos de ação coletiva e de inovação 
institucional.”    
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sujeitos e as formas de solidariedade. O autor pontua que as atitudes 
recíprocas acabam sendo fundamentais para toda a ordem social, pois em 
sua interpretação as trocas carregam sempre algo mais que a coisa trocada, 
que quando o câmbio se estabelece uma moralidade é instituída. 
(RADOMSKY, 2006, p.108; itálico no original)  

As trocas devem ser compreendidas em sua materialidade (bens, sistemas de 

ajuda mútua, troca de utensílios e favores, etc.), mas sobretudo em sua dimensão 

simbólica. Este tipo de abordagem representa uma perspectiva que ambiciona a 

compreensão de relações extremamente complexas e que persistem ainda hoje nos 

espaços rurais ou que emergem sob o impacto de um cenário sempre desafiador e 

que requer, em face de seus desdobramentos, o advento de novas estratégias de 

resistência para grupos subalternos e/ou fragilizados.  

Há outros autores como Caillé (1998) que exaltam a questão da reciprocidade 

e da importância destes sistemas de valores morais que regem o funcionamento de 

muitos coletivos sociais. Nesse sentido, ele 

[...] retoma a dimensão ética da reciprocidade e como ela pode estruturar 
relações de confiança. Logo aparecem na obra deste autor as expectativas 
que os indivíduos têm das atitudes dos outros e também o interesse na 
existência do próximo. Isto, de um certo modo, acentua as propensões dos 
sujeitos a estabelecerem alianças, não puramente objetivas, não puramente 
obrigatórias, nem puramente livres. (RADOMSKY, 2006, p.111) 

Estes elementos seriam suficientes para compreender as razões e 

circunstâncias que conspiram para a emergência de redes de cooperação no âmbito 

da agricultura familiar? Seriam estes aspectos decisivos para impulsionar a criação 

de um sistema participativo de garantia de produtos orgânicos, e de dispositivos 

associativos, como os que posteriormente examinaremos nesta tese? A 

convergência em torno a um conjunto de procedimentos e rigorosos mecanismos de 

auto-regulação poderiam ser assumidos como expressão lógica e imediata destas 

alianças? 

O enfoque do “capital social” se inscreve no conjunto de referenciais 

analíticos de que lançam mão os pesquisadores para compreender a natureza 

destes e de outros processos sociais que eclodem nos espaços rurais 

contemporâneos. Com efeito, a questão parece ser no sentido de entender como 

certas regiões conseguem converter-se em pólos de desenvolvimento e inovação, 

ao passo que outras permanecem mergulhadas na estagnação e crise de 

perspectivas. O fato é que este tipo de enfoque vem sendo rapidamente incorporado 
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ao léxico das agências nacionais e internacionais de desenvolvimento. Nesse 

sentido, como afirma Abramovay: 

A noção de capital social permite ver que os indivíduos não agem 
independentemente, que seus objetivos não são estabelecidos de maneira 
isolada e seu comportamento nem sempre é estritamente egoísta. Neste 
sentido, as estruturas sociais devem ser vistas como recursos, como um 
ativo de capital de que os indivíduos podem dispor. (ABRAMOVAY, 2000, 
p.4) 

O capital social surge assim como instrumento para enfrentar os desafios e 

dilemas da ação coletiva. Este conceito comporta duas outras dimensões 

fundamentais, quais sejam: embeddedness que poderia ser traduzida como 

enraizamento ou inserção, e autonomy (autonomia). Nesse sentido, como destacou 

Granovetter (1985), as instituições e as transações econômicas encontram-se 

enraizadas (embedded) em redes sociais, as quais não podem ser estudadas sem 

levar em conta suas raízes sociais. Além disso, como destacou Abramovay (2000, 

p.6), o “capital social corresponde a recursos cujo uso abre caminho para o 

estabelecimento de novas relações entre os habitantes de uma determinada região”.  

Quando se pensa em recursos, não estamos falando de fatores estritamente 

materiais, físicos ou econômicos, mas sobretudo de recursos simbólicos, cujo uso e 

destinação dependerá o êxito de muitas iniciativas de desenvolvimento. Com efeito, 

Fliegstein (2001) nos ensina que a habilidade social (social skill) é algo crucial 

nesses processos e deve ser vista como a capacidade de construir coalizões 

políticas que vão refletir a força de um determinado grupo social ou coletividade. Eis 

aqui um outro prisma através do qual é possível compreender porque certas regiões 

conseguem empreender processos de inovação e desenvolvimento forjados, 

sobretudo, em ações de cooperação entre os atores sociais implicados. 

Ainda sobre a questão das redes, cabe aqui acrescentar a distinção realizada 

por Mior acerca dos dois principais conjuntos de redes interagindo nas regiões 

rurais, quais sejam, as redes verticais e as redes horizontais de desenvolvimento 

rural. Nesse caso, 

O termo rede vertical, (sic) refere-se à forma como a agricultura é 
incorporada em processos mais amplos de produção, transformação, 
distribuição e consumo de alimentos e matérias-primas, dentro de uma 
abordagem setorial do desenvolvimento. Já o termo redes horizontais de 
desenvolvimento rural refere-se à incorporação da agricultura e dos 
territórios rurais em atividades que os atravessam e estão imersas nas 
economias locais e regionais, inclusive urbanas. As redes verticais e 
horizontais estão associadas à idéia de desenvolvimento setorial e territorial, 
respectivamente. (MIOR, 2006, p.282). 
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E que dizer das redes que ligam a esfera da produção à do consumo, unindo 

apoiadores da agricultura orgânica e dos princípios da sustentabilidade, em sua 

diversidade de propósitos e orientações, em torno ao esforço por conciliar a garantia 

de um nível de ingresso econômico aos produtores agrícolas, com a qualidade e 

procedência do que se consome, da permanência e vitalidade dos mercados locais? 

Possivelmente esse tipo de distinção resulte demasiado esquemático para 

compreender a complexidade de aspectos envolvidos e que indubitavelmente 

transcendem a dimensão estritamente setorial e/ou territorial da questão, bem como 

do surrado antagonismo campo-cidade.  

Cabe frisar aqui nosso entendimento de que noções como reciprocidade e 

relações de proximidade (e inclusive parentesco) devem ser vistas muito além de 

princípios gerais que regem o funcionamento de muitas destas redes de 

cooperação, devendo ser tomadas, em última análise, como esteios básicos que 

conectam produtores, consumidores, mediadores e apoiadores dos sistemas 

orgânicos ou ecológicos de produção. Nesse sentido, são bastante oportunos e 

eloqüentes os comentários de Sabourin acerca desta questão. Para este autor: 

A política de qualificação (e de certificação), por si só, reduz os efeitos da 
concorrência e da especulação do livre-câmbio capitalista. Mas, é 
importante entender que ela depende da identificação ou da construção de 
relações de reciprocidade. A partir do momento que o nome do produtor (ou 
da empresa ou da localidade) está em jogo, são essas relações de 
reciprocidade que produzem valores como a reputação, a honra e a 
responsabilidade. E são esses valores humanos que garantem a 
legitimidade e a autoridade do processo de certificação das normas de 
qualidade ou de origem. As empresas capitalistas descobriram essa função 
e se apressaram em ocupá-la, contra remuneração, para transformá-lo (sic) 
num serviço mercantil. Porém existem também sistemas de co-certificação 
ou de certificação participativa entre produtores, ou entre produtores e 
consumidores. (SABOURIN, 2006, p.223)29 

Esta discussão guarda inúmeras implicações e suscita outros 

questionamentos interessantes, sobretudo se nos atemos ao papel do Estado como 

ente responsável por estabelecer normas e regimes de certificação, sem prejuízo da 

garantia de que experiências associativas nesse âmbito possam se desenvolver e 

prosperar. Diante disso, são igualmente relevantes as ponderações de Sabourin: 

Por isso é importante poder identificar, desenhar e fazer reconhecer 
interfaces entre os sistemas de reciprocidade e os sistemas de intercâmbio 
capitalista. O papel do Estado e da ação pública sendo, entre outros, 
organizar a produção de bens públicos ou de interesse geral, caberiam 
políticas públicas capazes de separar os princípios de intercâmbio e de 

                                                 
29 Sabourin cita o estudo de Medaets e Medeiros (2004) para exemplificar essa questão.  
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reciprocidade, mas também de articular as interfaces necessárias entre os 
dois sistemas. (SABOURIN, 2006, p.226) 

Há dois aspectos que devem ser sublinhados. Em primeiro lugar, que é 

plenamente possível a co-existência de sistemas de intercâmbio capitalista, a 

exemplo da modalidade de certificação por terceira parte, e da modalidade de 

certificação social ou de sistemas participativos de garantia, vistos aqui como 

manifestação de um sistema típico de reciprocidade. Por outro lado, também 

convergimos no entendimento de que, no último caso, encontramo-nos não somente 

diante de uma mera estratégia mercadológica adotada por um grupo de produtores, 

mas também da produção de um bem público e que cobra, ineludivelmente, sua 

legitimidade.  

Fortalecer a institucionalização destes dispositivos coletivos, no entendimento 

de Sabourin, constituiria uma forma original de articulação negociada e contratual 

entre a ação pública do Estado e a ação coletiva dos agricultores. Uma das grandes 

vantagens dessa opção seria justamente a de reduzir custos públicos, evitando 

confiar essas prestações a empresas capitalistas. Todavia, as advertências feitas 

por Sabourin, ao comparar a natureza destes dispositivos nos países do Sul com a 

realidade européia, assumem uma importância transcendental para os objetivos que 

guiam nossa reflexão nesse confronto entre a realidade brasileira e espanhola. Não 

é por outro motivo que evocamos suas observações no trecho a seguir transcrito: 

[...] tais dispositivos são multifuncionais: asseguram serviços ambientais, 
sociais e econômicos associados à produção agropecuária. Oferecem, 
assim, uma alternativa de política de reconhecimento da multifuncionalidade 
da agricultura e dos espaços rurais fundada pela reciprocidade e não pelo 
intercâmbio capitalista, como foi o caso da Europa. Em vez de monetarizar e 
mercantilizar serviços já realizados pelo agricultor para dar lugar a uma 
remuneração individual, o apoio público (financeiro ou não), seria outorgado 
ao dispositivo institucional que mantém a estrutura da reciprocidade. A 
política de multifuncionalidade da Europa transforma prestações de 
reciprocidade em relações de troca capitalista. (SABOURIN, 2006, p.229) 

O nexo existente entre reciprocidade, solidariedade, inovação, confiança e 

proximidade é aqui exaltado diante da natureza da abordagem proposta, assim 

como em virtude do recorte de realidade sobre o qual se debruça esta tese. 

Entender como operam estas relações que cercam duas grandes modalidades de 

certificação, os processos sociais delas derivados, e desvendar os mecanismos 

através dos quais os agricultores buscam o reconhecimento dos consumidores e da 

sociedade em geral com respeito aos aspectos que conferem singularidades aos 

seus produtos é parte do nosso itinerário metodológico. Mas a questão é que não 
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estamos realizando unicamente o cotejo entre duas modalidades de certificação, 

mas de universos sócio-políticos bastante contrastantes. 

Nesta subseção da tese tratamos de evidenciar nosso entendimento mais 

amplo da certificação, vista aqui não somente como uma simples relação que 

conecta atores sociais em torno a determinados objetivos e expectativas, mas 

sobretudo enquanto processo social e político. Tratamos, também, de elucidar nosso 

entendimento da questão através dos vínculos que, na nossa acepção, devem ser 

tecidos com a dinâmica da agricultura familiar e com o papel desempenhado pelas 

redes sócio-técnicas ou redes de cooperação. Esse entendimento tornou-se 

estratégico para avançar na elucidação das questões propostas, como 

oportunamente analisaremos.     

 

1.2.4 Procedimentos Metodológicos 

O problema de pesquisa contempla uma abordagem comparativa entre duas 

realidades sincrônicas, correspondentes ao contexto de produtores familiares 

inseridos em dinâmicas de certificação de produtos agrícolas ecológicos ou 

orgânicos, na Espanha e no Brasil, respectivamente representadas pela 

Comunidade Autônoma da Andaluzia e pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

Todavia, a abordagem comparativa não se resume ao cotejo de duas 

realidades sócio-culturais, senão que simultaneamente se desloca para o campo da 

análise entre dois sistemas singulares de certificação, claramente diferenciados, 

quais sejam, a certificação participativa e em rede, levada a cabo pela Rede 

Ecovida, e a certificação por auditagem ou por terceira parte, prevista no marco 

jurídico e institucional do Brasil, da União Européia e do Estado Espanhol, bem 

como no âmbito de outras iniciativas de fomento propostas nessa esfera pela 

Consejeria de Agricultura del Gobierno Andaluz.   

Em outras palavras, pode-se dizer que a pesquisa proposta se assenta sobre 

o eixo das simultaneidades, estudando as relações entre um objeto (a certificação 

de produtos agrícolas), ao mesmo tempo, num determinado momento, sendo, 

portanto, sincrônica, mas também diacrônica, dado que se busca o plano das 

sucessividades na relação entre um determinado objeto de estudo em sua 

historicidade, em dois âmbitos distintos (Andaluzia e Rio Grande do Sul).  A 

apreensão sincrônica-diacrônica dos objetos reveste importância e acha-se inspirada 
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no aporte de Ferdinand de Saussure (1969), em seus estudos sobre a linguagem. A 

certificação de produtos ecológicos é, assim como a linguagem, uma instituição atual 

e um produto do tempo vivido, além de um sistema estabelecido e um objeto em 

constante evolução.  

A estratégia metodológica que se buscou empreender, como reiteramos em 

diversas passagens, vale-se da abordagem sociológica comparativa. Nesse sentido, 

há que levar em conta, como reitera Bottomore (1973, p.61), que “o método 

comparativo foi, por longo tempo, considerado como o método por excelência da 

Sociologia.” Dele lançou mão Durkheim (1985) em sua obra clássica (As Regras do 

Método Sociológico), bem como Max Weber (1981), em seus estudos no campo da 

sociologia da religião, mormente em A ética protestante e o espírito do capitalismo, 

em que se debruça sobre a forma através da qual as diversas doutrinas religiosas 

afetam a racionalização da vida econômica nas respectivas sociedades a que 

correspondem. 

Para Bottomore (1973, p.61), o método comparativo30 é uma das formas de 

comprovar hipóteses, e suas dificuldades de utilização decorrem da ausência delas 

ou de uma formulação deficiente. Por outro lado, adverte que, em sendo 

estabelecida uma unidade de comparação, surgem, decerto, outras dificuldades. 

Segundo suas próprias palavras, 

Há problemas formidáveis na comparação de sociedades inteiras entre si, e 
um processo comum tem sido o de comparar uma determinada instituição 
social, ou a relação entre duas instituições, em sociedades diferentes. Os 
críticos do método comparativo assimilaram que instituições 
superficialmente parecidas podem, na verdade, ser muito diferentes nas 
sociedades em exame e, em segundo lugar, que uma instituição isolada do 
contexto da totalidade da sociedade na qual funciona, pode ser facilmente 
mal compreendida. (BOTTOMORE, 1973, p.62)  

No entender do autor citado, tais obstáculos podem ser perfeitamente 

superados ao limitar-se o âmbito das comparações às sociedades bastante 

semelhantes, que denomina como “sociedades do mesmo tipo”. Consideramos 

absolutamente pertinente essa observação, bem como assumimos uma postura 

clara no sentido de reconhecer que o atual desenvolvimento das forças produtivas 

no Sul do Brasil e na Andaluzia apresenta, guardadas as devidas proporções, certas 

similitudes no que afeta à evolução da agricultura e do mundo rural. Por outra parte, 

                                                 
30 “As origens sociais da ditadura e da democracia”, escrito por Barrington Moore (1983), representa 
outro estudo sociológico emblemático, o qual se serviu do método comparativo.  
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trata-se aqui de examinar um mesmo objeto – a certificação de produtos ecológicos 

ou orgânicos – facilmente delimitável em termos operacionais, o que assegura, na 

nossa acepção, a adequação do enfoque comparativo proposto. 

Entre as técnicas que foram utilizadas, consta a observação sistemática, a 

caderneta de campo, o levantamento de dados estatísticos e de fontes secundárias 

de informação (relatórios, sítios de internet, documentos técnicos, artigos científicos, 

livros, folders, etc.) e consultas realizadas sobre o tema da certificação em ambos os 

contextos (brasileiro e espanhol), especialmente no tocante ao trabalho 

desenvolvido por agências governamentais e por organizações não-governamentais 

ligadas a essa questão.  

Por outro lado, conhecer os meandros da certificação, à luz da perspectiva 

dos próprios produtores familiares implicados, não seria uma tarefa suficientemente 

consistente, sem o uso de técnicas qualitativas, como é precisamente o caso da 

entrevista com roteiro prévio de perguntas. Essa técnica foi utilizada no 

levantamento de depoimentos sobre a dinâmica da certificação, e seus desafios, sob 

a óptica dos diversos mediadores (associações, sindicatos, agentes de 

desenvolvimento local ou regional, técnicos governamentais, dentre outros atores), 

buscando resgatar distintas percepções acerca desta questão.  

O trabalho de campo se desenvolveu entre os anos 2009 e 2011, sendo que a 

parte internacional da pesquisa ocorreu entre os meses de agosto de 2009 e agosto 

de 2010. Já a etapa brasileira foi realizada de forma intermitente, havendo sido 

levada a cabo, num primeiro momento, entre os meses de maio e junho de 2009 e 

posteriormente, após meu retorno da Espanha (agosto de 2010 e fevereiro de 2011, 

com a realização de novas entrevistas com produtores e técnicos ligados à 

certificação no Rio Grande do Sul.  

A dificuldade inicial de prever a extensão dos apoios com os quais contaria 

para levar a cabo a proposta de trabalho de campo, em ambos os contextos, trouxe 

algumas indefinições no sentido de estabelecer o tamanho da amostra ou, 

precisamente, o número de atores a serem entrevistados, tanto no âmbito do caso 

do Rio Grande do Sul quanto da Andaluzia.  

Entrementes, no decorrer da etapa internacional da pesquisa participei de 

reuniões com os pesquisadores espanhóis, de visitas técnicas, palestras, 
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conferências e de um seminário de Pesquisa. Este Seminário com o Grupo Perses31, 

teve como objetivo realizar um balanço das atividades desenvolvidas pelos 

pesquisadores envolvidos no projeto de cooperação e intercâmbio com o Brasil 

(Acordo CAPES-DGU), assim como, a apresentação da proposta de criação de um 

novo grupo de pesquisa que resultou da fusão com pesquisadores da área da 

Geografia da Universidade de Sevilha, passando a chamar-se “TECUDE” (Territorio, 

Cultura y Desarrollo). Este intenso contato com os pesquisadores ligados ao 

Departamento de Antropologia Social da Universidade de Sevilha propiciou uma 

ampliação substancial do espaço de interlocução com estudiosos de outras áreas 

(sociologia, geografia e antropologia) acerca da certificação de orgânicos e de outras 

questões correlatas. Isso significou uma expansão temática bastante interessante 

para nossas pretensões de pesquisa. 

Cabe frisar que a Andaluzia é a segunda maior comunidade autônoma do 

Estado espanhol representando 17,2% da superfície territorial total. Nesse caso, 

merecem destaque as regiões estudadas que correspondem à Comarca do Parque 

Natural das “Sierras de Segura, Cazorla e las Villas” situado na província de Jaén 

(municípios de Beas de Segura, Santiago de La Espada y Pontones), à Província de 

Córdoba (Priego de Córdoba, Adamuz, Montoro, Villanueva de Córdoba), Província 

de Huelva (Aracena), Província de Cádiz (Villa Martín, Olvera, El Bosque, Villaluenga 

del Rosario e Zahara), bem como, à  Província de Málaga (Serranía de Ronda, os 

municípios de Ronda e Pontones), além das Províncias de Sevilha (Sevilha e Utrera) 

e Granada (Castril e Castrilléjar).32  

Elucidar as circunstâncias em que se levou a cabo um projeto de implantação 

de um sistema participativo de garantia (SPG), e resgatar a posição de atores 

públicos e privados implicados nesse processo, representou um dos pontos cruciais 

da trajetória do processo de investigação, o qual esteve simultaneamente orientado 

ao estudo sobre a situação geral da certificação de produtos orgânicos na Espanha 

e Andaluzia, e do modo como essa iniciativa foi implementada pela Junta de 

Andaluzia através da então existente Dirección General de Agricultura Ecológica da 

Consejería de Agricultura y Pesca.  

                                                 
31 “Patrimonio etnológico: recursos socio-económicos y simbolismo”, atualmente denominado Grupo 
TECUDE – “Territorio, Cultura y Desarrollo”. 
32 As regiões referidas formam parte das áreas estudadas sob a égide do Projeto de Cooperação 
mais amplo e que acompanhamos na condição de membro da equipe, enfocando o tema das 
indicações geográficas. 
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Isso redundou na possibilidade de explorar uma outra perspectiva que não 

havia sido prevista anteriormente. Num primeiro momento teríamos como objeto de 

estudo a experiência da Rede Ecovida no Rio Grande do Sul e da certificação por 

terceira parte realizada na Andaluzia por empresas privadas, com todas as 

implicações já mencionadas anteriormente. Eis que agora deparamo-nos com a 

possibilidade de percorrer os caminhos que levaram a uma tentativa de implantação 

de um SPG nesta parte da Espanha e de resgatar um conjunto de desdobramentos 

e de sentimentos que afloravam à medida em que transcorriam as entrevistas e um 

diálogo íntimo e profícuo com todos os que estiveram envolvidos, direta ou 

indiretamente, nessa iniciativa.  

Este contato direto e intenso com a realidade rural espanhola e andaluza, em 

particular, não teria sido possível na ausência de certas condições, especialmente 

de veículo próprio que foi adquirido para assegurar o deslocamento a uma região 

bastante ampla que acabou por incluir sete das oito províncias andaluzas (Sevilha, 

Córdoba, Jaén, Granada, Huelva, Cádiz, Málaga), bem como da Comunidade 

Antônoma de Extremadura, em diversas inserções realizadas junto à realidade 

concreta e que oscilaram desde o foco específico da certificação de orgânicos, até 

outras imersões relacionadas com outras estratégias de diferenciação de produtos 

agroalimentares, particularmente relacionadas com a questão de indicações 

geográficas, denominações de origem protegidas e com projetos de 

desenvolvimento financiados pela União Européia e levados a efeito pelos 

chamados “Grupos de Desenvolvimento Rural”.  

É importante mencionar as vantagens trazidas pelo fato de já haver residido 

recentemente com minha família na Andaluzia (Córdoba) durante quatro anos (1996-

2000). Esse conhecimento prévio da realidade foi absolutamente estratégico para o 

desenvolvimento da etapa de campo, especialmente porque já conhecia 

suficientemente a geografia espanhola, especialmente a andaluza, bem como a 

cultura local, idioma, formas de vida e de organização social, além de outros 

elementos que conformam, dentro do nosso ponto de vista, o que poder-se-ia 

chamar de “idiossincrasia andaluza”33.  

                                                 
33 Não é nosso propósito entrar nessa discussão. Com essa expressão queremos destacar certos 
traços que identificam essa comunidade autônoma a partir do modo como a sociedade cultua muitos 
dos valores que se vinculam com o âmbito rural, enaltecendo, muitas das vezes, certos aspectos que 
conectam com uma cultura tipicamente camponesa, especialmente se nos atemos a elementos da 
religiosidade, gastronomia, artesanato, festividades e um amplo leque de atividades que hoje se 
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Nesse sentido, realizamos na Espanha 24 (vinte e quatro) entrevistas com o 

uso de gravador, mediante prévio consentimento, com base em um roteiro de 

questões gerais de caráter aberto, as quais versavam tanto sobre o processo de 

certificação em si mesmo, quanto sobre a aludida experiência de implantação de 

SPG na Andaluzia, no período compreendido entre outubro de 2009 e junho de 

2010. No total fizemos 8 (oito) entrevistas com agricultores, 4 (quatro) com técnicos 

de empresas privadas de certificação, 2 (dois) com acadêmicos ligados ao tema, 4 

(quatro) com agentes de dinamização, 1 (um) representante do Governo Espanhol, 1 

(um) agente de Desenvolvimento Territorial/Rural, 2 (duas) com presidentes de 

associações de consumidores ecologistas, e 1 (uma) com um membro da “IFOAM 

PGS Committee”, resultando um total de 54 horas de gravação.  

O trabalho de campo no Brasil envolveu a realização de 10 (dez) entrevistas 

realizadas em municípios de Pelotas, Morro Redondo, Rio Grande, Santa Vitória do 

Palmar, Antônio Prado e Ipê no Rio Grande do Sul. No total realizamos 4 (quatro) 

entrevistas com agricultores, 4 (quatro) com membros de ONGs, 1 (um) com 

membro de cooperativa de produtores/consumidores, 1 (um) com técnico ligado a 

uma OPAC (Organismo Participativo de Avaliação de Conformidade) totalizando um 

25 horas de gravação. 

Parte-se do suposto de que a pesquisa qualitativa oferece-nos a possibilidade 

de explorar a subjetividade que se oculta no discurso dos entrevistados, sobretudo 

quando se leva em conta questões que suscitam polêmica, como no caso das 

valorações acerca da tentativa de implantação de um sistema participativo de 

garantia na Andaluzia e que corresponde, como posteriormente veremos, no seio de 

um embate travado entre forças políticas antagônicas. Na Andaluzia nossos 

entrevistados foram escolhidos a partir das indicações preliminares dispensadas 

pelos pesquisadores ligados ao Grupo TECUDE.  

Todavia, à medida que transcorria o trabalho de campo, recebemos, tanto no 

caso andaluz quanto gaúcho, outras sugestões de pessoas que poderiam trazer 

novos aportes à investigação. O resultado é que as entrevistas realizadas com 

                                                                                                                                                         
busca resgatar no marco das políticas de desenvolvimento rural levadas a cabo pela União Européia 
e pela própria Junta de Andaluzia. Exemplo emblemático dessa idiossincrasia e de seus laços com o 
mundo rural pode ser visto no caso da “Romeria del Rocío”, compreendendo uma manifestação da 
religiosidade popular católica em que se cultua a “Vírgen del Rocío”. Trata-se de romaria celebrada 
anualmente onde milhares de pessoas percorrem a pé, a cavalo, em carros de boi ou charretes 
pertencentes a mais de uma centena de irmandades, trajando indumentárias tipicamente rurais. 
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atores sociais superaram em muito nossas expectativas, o que acarretou um esforço 

bastante grande na transcrição das mesmas, já que optamos por realizá-las sem a 

ajuda de terceiros. A tarefa de transcrição, análise e sistematização das informações 

foi igualmente exaustiva em face da riqueza e da complexidade das informações 

reunidas em ambos os continentes. Nesse sentido, também nos favoreceu o fato de 

já haver vivido por quatro anos na Andaluzia, tanto no sentido da comunicação com 

as pessoas quanto na tarefa de transcrever depoimentos que naturalmente refletiam 

o marcado “acento andaluz”.  

Não enfrentamos quaisquer resistências por parte dos entrevistados. A 

dificuldade esteve sempre ligada a problemas de agenda por parte dos mesmos, 

muitos dos quais contatados através de comunicação telefônica. Ainda assim, 

muitos agricultores acessam seus correios eletrônicos diariamente, o que serviu, 

eventualmente, para suplantar dificuldades decorrentes de cobertura telefônica em 

algumas localidades rurais das regiões andaluzas. O fato de sermos brasileiros 

serviu, inclusive, como atrativo para despertar a curiosidade sobre a realidade de um 

país que segue sendo visto como enigmático para muitas pessoas. Na etapa 

brasileira da pesquisa, o fato de já haver desenvolvido outras pesquisas na região, 

tanto no Sul quanto no Nordeste gaúcho, favoreceu também o contato com os 

produtores familiares e suas organizações. Nesse caso, também houve grande 

receptividade, sobretudo porque se trata de organizações que possuem uma grande 

visibilidade externa e onde o diálogo com apoiadores da agricultura orgânica é cada 

vez mais estreito e intenso, sobretudo com membros da academia. 

A busca de fontes secundárias de informação representou outro aspecto 

marcante na realização desta tese. Conhecer o estado atual da certificação na 

Europa, Espanha e Brasil representava uma forma de estabelecer uma ponte entre 

tais realidades, tendo em vista a natureza desta pesquisa que elegeu como objeto 

de estudo certos processos de certificação de produtos orgânicos, em meio à 

conhecida diversidade de sistemas de distinção, atualmente existentes, do ponto de 

vista de enfoques e objetivos. Nessa imersão atuamos também no levantamento de 

trabalhos técnicos e científicos que tratam dessa questão, muitos dos quais 

indicados por alguns de nossos entrevistados como obras referenciais para o estudo 

sobre a evolução da certificação em ambos os contextos e de diversos outros 

aspectos derivados desta questão. Os materiais de divulgação de organizações não-
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governamentais ligados tanto à esfera da produção quanto do consumo serviram de 

base para que realizássemos outras aproximações. Examinemos agora as hipóteses 

que estruturam a presente pesquisa. 

 

1.3 As Hipóteses da Pesquisa 

 

A investigação é pensada a partir de quatro hipóteses orientadoras, que 

levam em conta a lógica e a trajetória dos processos de certificação de produtos 

orgânicos em dois âmbitos distintos (espanhol e brasileiro), respectivamente 

representados pela Andaluzia e pelo Estado do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, 

considera-se: 

 

� O processo de certificação por terceira parte levado a cabo na Comunidade 

Autônoma de Andaluzia é absolutamente preponderante e seu funcionamento 

segue uma dinâmica decorrente do peso de uma perspectiva tipicamente “top 

down” (de cima para baixo), impulsionada pelos vetores de organização sócio-

política que emanam do marco europeu e espanhol de regulação dos processos 

de certificação, ao passo que a certificação participativa e em rede, levada a 

efeito pela Rede Ecovida de Agroecologia, assenta-se sobre uma perspectiva 

oposta, típica de processos “bottom up” (de baixo para cima), em decorrência do 

contexto sócio-político que lhe engendrou, marcadamente identificado pelo alto 

nível de protagonismo das forças ligadas à dinâmica da agricultura familiar do 

Brasil meridional, em meio ao esforço por reafirmar o espaço dessa forma social 

de produção no plano nacional e regional. 

� A orientação tipicamente “top down” que acompanha a trajetória da certificação, 

no caso da Andaluzia, e “bottom up”, no caso do Rio Grande do Sul, aparecem 

simultaneamente associadas a diferentes percepções por parte dos agricultores 

que se inserem nesses processos. Nesse sentido, se no caso andaluz espera-se 

a identificação de elementos próprios de uma racionalidade tipicamente 

mercadológica e de corte individual (especialmente acessar as ajudas à produção 

ecológica), no caso gaúcho prepondera uma racionalidade centrada não somente 

em interesses pragmáticos (a busca por ampliar o acesso aos mercados), mas 

também em uma lógica de caráter fortemente associativo, com ênfase nos 
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objetivos de fortalecimento do espaço da agricultura familiar, ancorada sobretudo 

em valores éticos, incluindo objetivos de preservação da biodiversidade e dos 

interesses da sociedade em geral.  

� O surgimento de uma legislação específica que regulamenta o funcionamento de 

sistemas participativos de garantia (SPGs), como o que coincidiu com a criação 

da Rede Ecovida de Agroecologia nos estados meridionais do Brasil, equiparável, 

portanto ao sistema de certificação por terceira parte no que tange aos seus 

efeitos, implicações e objetivos, representa, em última análise, um reflexo claro e 

inequívoco da capacidade de articulação e do alto nível de protagonismo das 

forças sócio-políticas que apóiam a dinâmica da agricultura familiar neste país.  

� A experiência correspondente à Rede Ecovida reflete uma lógica de operação 

ancorada em relações de proximidade, cooperação, reciprocidade, (inclusive 

parentesco), assumindo um formato horizontal em torno a uma identidade 

compartilhada e construída ao redor dos princípios do associativismo, da defesa 

da agroecologia e dos interesses da agricultura familiar. Esses elementos não 

estiveram presentes, pelo menos em igual medida, no caso andaluz, sendo que a 

frustrada tentativa de implantação de um SPG espelha não somente problemas 

advindos da orientação top down que se impôs nesse processo por parte da 

Consejería de Agricultura, mas sobretudo da base social (extremamente 

heterogênea e desarticulada) que foi mobilizada para levar a cabo essa iniciativa 

no âmbito das comunidades rurais implicadas, bem como dos efeitos que produz 

os instrumentos de crédito operacionalizados pela União Européia (subvenções e 

ajudas diretas) sobre os produtores em suas formas de organização coletiva e 

social e na produção de bens públicos ou de interesse geral. 

 

1.4 Os Objetivos da Pesquisa 
 

A presente tese se articula em torno a cinco grandes objetivos, quais sejam:  

 

a) Estudar o processo de certificação levado a efeito no Estado do Rio Grande do 

Sul e na Comunidade Autônoma da Andaluzia, Espanha, estabelecendo uma 

aproximação comparativa entre dois sistemas ou modalidades, respectivamente 
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representados, de um lado, pela certificação participativa e em rede, e de outro, 

pela certificação centrada no sistema de auditagem ou por terceira parte. 

b) Analisar as vantagens e as limitações de ambos os sistemas de certificação no 

que tange aos objetivos de fortalecimento da agricultura de base familiar, 

particularmente do ponto de vista do acesso aos mercados.  

c) Avaliar a percepção dos próprios agricultores com respeito às perspectivas que a 

certificação oferece do ponto de vista da ampliação ou manutenção do acesso 

aos mercados. 

d) Investigar o processo que culminou na tentativa de implantação de um sistema 

participativo de garantia na Andaluzia pela Consejería de Agricultura dessa 

comunidade autônoma espanhola. 

e) Analisar em que medida as condições em que opera a agricultura européia em 

geral e, particularmente a agricultura orgânica, representam limites 

intransponíveis para a criação de sistemas participativos de garantia nos moldes 

em que hoje funciona a Rede Ecovida de Agroecologia nos estados meridionais 

do Brasil.  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 A PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS E PROCESSOS DE 

CERTIFICAÇÃO NO BRASIL 
 

“Fim do futuro? Manifesto ecológico brasileiro” é o título de uma obra célebre 

concebida por José Lutzenberger e publicada em 1980, a qual se tornou um marco 

para toda uma geração de ecologistas no Brasil. A ênfase deste livro recai no afã de 

desvelar os contornos da crise ambiental que acomete as sociedades 

contemporâneas e da imperiosa necessidade de buscar novas orientações para 

enfrentar seus graves desdobramentos. Trata-se, verdadeiramente, de uma crise de 

civilização que se desenvolveu em cima do que Lutzenberger chama de “religião do 

progresso”. Com efeito, como afirma Almeida: 

Lutzenberg (sic) desenvolverá uma crítica do progresso do homem 
moderno, na qual denuncia as concepções desenvolvimentistas nascidas no 
pós-guerra e seu dogma fundamental, que é o postulado da necessidade do 
crescimento ilimitado. Sob esse ângulo, o progresso seria, então, segundo o 
autor, a aceitação da “substituição total da ecosfera para tecnosfera”; ou 
dito de outra forma “a substituição de tudo que é natural por algo de 
artificial” (ALMEIDA, 1999, p.92; aspas no original) 

  Mas se o reconhecimento das graves implicações advindas das tecnologias 

da revolução verde é, em maior ou menor medida, um ponto de indiscutível 

convergência em todos os quadrantes do planeta, as orientações e os pressupostos 

que sustentam as formas de intervenção nessa esfera, por parte do Estado e da 

sociedade civil, variam enormemente. A forma com que a crise ambiental é 

percebida pelos atores sociais, ativistas e movimentos sociais e a diversidade de 

enfoques para afrontá-la conformam as duas faces de uma mesma moeda. É nesse 

contexto que deve ser situada uma plêiade de orientações e vertentes de 

pensamento, sob a égide do que então se passou a chamar de “agriculturas 

alternativas”.  

Desse amplo conjunto fazem parte a agricultura orgânica, biológica, bio-

dinâmica, natural, ecológica, regeneradora, agricultura sustentável, permacultura e, 

mais recentemente, a agroecologia. Não é nosso propósito incidir no debate acerca 
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das particularidades destes diferentes enfoques. No nosso entendimento, estas 

distintas orientações se inserem no contexto mais amplo do que podemos 

denominar de “processos de ecologização”, e que abarcam não somente o âmbito 

estrito das atividades agropecuárias, em que uma nova forma de produzir e de 

relacionar-se com os agroecossistemas busca se impor, mas no contexto das 

diversas dimensões de vida humana (simbólica, material, espiritual, etc.). 

Cabe mencionar que as referências acerca das vulgarmente chamadas 

“agriculturas alternativas” tanto podem incluir abordagens sobre aspectos 

estritamente conceituais, técnicos ou científicos associados à emergência de um 

novo campo do conhecimento, quanto a questões de ordem eminentemente política, 

se temos em mente que nos encontramos diante de movimentos sociais que clamam 

mudanças mais amplas no modo como a sociedade se relaciona com os recursos 

naturais e produtivos e, sobretudo, por intermédio do questionamento a respeito das 

formas através das quais um determinado padrão de produção segue absolutamente 

hegemônico por força dos generosos apoios materiais fornecidos pelo Estado.   

No Brasil a Lei Federal 10.831 de 23/12/2003 dispõe sobre tais formas de  

agricultura, adotando uma definição de “sistema orgânico de produção” como sendo:  

[...] todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a 
otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o 
respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a 
sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios 
sociais, a minimização da dependência de energia não-renovável, 
empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e 
mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação 
do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, 
em qualquer fase do processo de produção, processamento, 
armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio 
ambiente. (BRASIL, 2003). 

Além disso, estabelece que este conceito de sistema orgânico de produção 

agropecuária e industrial abrange o produto ecológico, biodinâmico, natural, 

regenerativo, biológico, agroecológico, permacultura e outros que atendam os 

princípios estabelecidos por esta Lei. Outrossim, esclarece que a finalidade desta 

forma de produzir é  

a oferta de produtos saudáveis isentos de contaminantes intencionais, a 
preservação da diversidade biológica dos ecossistemas naturais e a 
recomposição ou incremento da diversidade biológica dos ecossistemas 
modificados em que se insere o sistema de produção, incrementar a 
atividade biológica do solo; promover um uso saudável do solo, da água e 
do ar, e reduzir ao mínimo todas as formas de contaminação desses 
elementos que possam resultar das práticas agrícolas; manter ou 
incrementar a fertilidade do solo a longo prazo; a reciclagem de resíduos de 
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origem orgânica, reduzindo ao mínimo o emprego de recursos não-
renováveis; basear-se em recursos renováveis e em sistemas agrícolas 
organizados localmente; incentivar a integração entre os diferentes 
segmentos da cadeia produtiva e de consumo de produtos orgânicos e a 
regionalização da produção e comércio desses produtos; manipular os 
produtos agrícolas com base no uso de métodos de elaboração cuidadosos, 
com o propósito de manter a integridade orgânica e as qualidades vitais do 
produto em todas as etapas. (BRASIL, 2003). 

Convergimos no entendimento de que a criação desta lei e de outros 

dispositivos ulteriores que regulamentam a matéria, não podem ser analisados de 

forma a desarticular a militância exercida, na última década, pelas organizações 

ligadas à agricultura orgânica e, sobretudo, pela atuação dos movimentos sociais 

identificados tanto com os princípios do desenvolvimento sustentável quanto da 

defesa da agricultura familiar. Mas também é certo que sua aparição responde 

também aos anseios de outros setores movidos por objetivos puramente comerciais 

e pragmáticos diante do interesse no ingente mercado mundial de orgânicos e de 

produtos diferenciados, tal como comentamos na seção precedente.  

Mas de uma forma ou de outra, o certo é que a importância econômica e 

social assumida pela produção orgânica fez com que hoje dispuséssemos de um 

conjunto de informações oficiais bastante atualizadas, ainda que limitadas, a 

respeito desta forma de produção, através dos dados do último censo agropecuário 

(IBGE, 2009). Na próxima subseção analisaremos os dados disponíveis.  

 

2.1 A importância e evolução da produção de orgânic os no Brasil 

 

O último Censo Agropecuário brasileiro trouxe algumas novidades bastante 

interessantes para os estudiosos da realidade agrária brasileira. Aspectos como 

caracterização do produtor (gênero, tempo de direção do estabelecimento e 

migração, incidência da pluriatividade praticada pelo produtor e membros de sua 

família residentes no estabelecimento agropecuário) foram incorporados, assim 

como informações acerca das diferentes práticas agrícolas e formas de ocupação da 

área, manejo e conservação do solo, utilização de agrotóxicos, atividades aquícolas, 

disponibilidade de água dentro do estabelecimento e, também, pela primeira vez, 

sobre a prática da agricultura orgânica no Brasil.  

Frente a essa questão, merece registro o fato de que para o Censo 

Agropecuário 2006 (IBGE, 2009) não foi considerado como agricultura orgânica o 

sistema de produção em que o produtor, apesar de não usar adubos químicos e 
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agrotóxicos, não tinha interesse ou desconhecia as técnicas específicas exigidas 

pelas instituições certificadoras de produtos orgânicos. Eis aqui um procedimento 

lógico que foi adotado como forma de evitar a superestimação desta forma de 

produção num país de dimensões continentais como é o Brasil.  

Nas notas preliminares do Censo Agropecuário constam algumas 

observações de caráter geral, como o fato de que nos estabelecimentos dirigidos por 

produtores há dez anos ou mais há uma maior utilização de agrotóxicos. Com isso à 

medida que aumenta o número de anos que o produtor dirige o estabelecimento, 

aumenta a proporção daqueles que utilizam agrotóxicos. A explicação para isso há 

que ser buscada, segundo o IBGE, no fato de que com o passar dos anos, há uma 

tendência do agricultor se especializar em alguma atividade e lançar mão, mais 

intensamente, destas tecnologias, em detrimento de outras, como por exemplo, as 

praticadas no âmbito da agricultura orgânica, que obtiveram uma baixa taxa de 

adoção em nível nacional (90.497 estabelecimentos ou apenas 1,75% do total). 

Os dados da tab.5 indicam a distribuição dos estabelecimentos 

produtores de orgânicos por atividade econômica. Como se pode observar, são 

predominantes a pecuária e a criação de outros animais com 42,01%, seguidas da 

produção das lavouras temporárias (33,34%). Os estabelecimentos com plantios de 

lavoura permanente e de horticultura/floricultura apresentam proporções 

equivalentes a 10,56% e 9,83%, respectivamente, seguidos dos orgânicos florestais 

(plantados e nativos) com respectivamente 1,81% e 1,82% e do total. 

A importância da produção orgânica dentro de cada atividade econômica 

é mostrada nos dados da tab.6. Estes dados mostram que a participação mais 

importante está entre os estabelecimentos dedicados à horticultura e floricultura 

(4,44%) e que incluem, segundo a mesma fonte, frutas, verduras e legumes 

comercializados em diferentes postos de venda nas grandes metrópoles e outras 

formas não convencionais de venda, tais como redes de economia solidária de 

produtores e consumidores e também em feiras-livres locais. 

O Censo Agropecuário 2006 esclarece o perfil do agricultor dedicado à 

agricultura orgânica no Brasil, que em sua esmagadora maioria, era proprietário das 

terras exploradas (77,3%). Quanto ao nível de instrução, consta que 41,6% 

possuíam ensino fundamental incompleto e 22,3% não sabiam ler e escrever. Além 

disso, informa que mais da metade deles (54%) não participava de qualquer 
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organização social. Dentre os que possuíam algum vínculo organizacional, 36,6% 

dos produtores estavam ligados a associações, sindicatos e outros, ao passo que os 

produtores organizados em cooperativas representavam apenas 5,9% dos 

agricultores dedicados à agricultura orgânica. 

 
Tabela 5 – Distribuição do número de estabelecimentos produtores de orgânicos, 
segundo os grupos da atividade econômica, Brasil – 2006 

Grupos da atividade econômica Nº Absoluto Percentual 
(%) 

Lavouras temporárias 30.168 33,34 

Horticultura e floricultura 8.900 9,83 

Lavouras permanentes 9.557 10,56 

Sementes, mudas e propagação vegetal 52 0,06 

Pecuária e criação de outros animais 38.014 42,01 

Produção florestal – florestas plantadas 1.638 1,81 

Produção florestal – florestas nativas 1.644 1,82 

Pesca 153 0,17 

Aqüicultura 371 0,41 

Total 90.497 100,00 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2009). 
 

Tabela 6 – Proporção de estabelecimentos produtores de orgânicos no total dos 
estabelecimentos, segundo os grupos da atividade econômica, Brasil – 2006 

Grupos da atividade econômica Total Absoluto (%) 

Lavouras temporárias 1.908.654 30.168 1,58 

Horticultura e floricultura 200.379 8.900 4,44 

Lavouras permanentes 558.587 9.557 1,71 

Sementes, mudas e propagação vegetal 2.682 52 1,94 

Pecuária e criação de outros animais 2.277.211 38.014 1,67 

Produção florestal – florestas plantadas 74.344 1.638 2,20 

Produção florestal – florestas nativas 126.649 1.644 1,30 

Pesca 15.072 153 1,02 

Aqüicultura 11.911 371 3,11 

Total Geral  5.175.489 90.497 1,75 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2009). 
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Por seu turno, os dados da fig.5 revelam outros elementos dignos de 

nota acerca do estado da agricultura orgânica no Brasil. Vemos, portanto, que a 

proporção de estabelecimentos certificados, em relação total de estabelecimentos 

orgânicos, varia enormemente dentre os grupos de área total. Nos estabelecimentos 

de até 10 hectares temos uma participação pouco acima dos 4%, ao passo que nos 

grupos de área total superiores essa proporção se eleva bastante, como no caso 

dos estabelecimentos com área compreendida entre 200 e menos de 500 hectares e 

acima de 500 hectares onde o mesmo indicador ascende a respectivamente 8,1% e 

11,5%.  

 
 

 
Figura 5 – Proporção dos estabelecimentos produtores de orgânicos certificados e não certificados no 
total de estabelecimentos orgânicos, por grupo de área. Brasil, 2006. 
Fonte: Censo Agropecuário 2006. (IBGE, 2009) 

 

Uma outra faceta da situação atual  da agricultura orgânica no Brasil é 

apresentada nos dados da tab.7, a qual mostra a distribuição da agricultura orgânica 

entre as grandes regiões brasileiras, indicando o total de estabelecimentos e 

percentual dos que praticam essa forma de agricultura, assim como os que são 

certificados por alguma entidade credenciada e os que não são certificados. 

Observa-se que, em termos gerais, a distribuição dos estabelecimentos praticantes 

da agricultura orgânica reflete a distribuição dos estabelecimentos rurais no país. O 

nordeste brasileiro concentra quase 47% do total nacional, seguido da região sul 

(21,3%), sudeste (20,7%), norte (6,7%) e centro-oeste (4,6%). Mas quando 
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examinamos a situação sob o ângulo da certificação, vemos que é a região sul que 

se destaca, concentrando sozinha 37,7% dos estabelecimentos do país que gozam 

dessa condição, seguida da região sudeste e nordeste com respectivamente 26,7% 

e 23,8%. Este quadro é resultado de diversos fatores, sobretudo do fato de que o 

eixo sul-sudeste conta com uma condição mais favorável no acesso ao serviço 

prestado por empresas públicas e privadas de assistência técnica e de extensão 

rural, bem como de um maior grau de profissionalização dos produtores e de 

integração aos mercados. 

 

Tabela 7 – Distribuição dos estabelecimentos que praticam a agricultura orgânica e 
distribuição percentual por grandes regiões brasileiras, certificados, ou não, por 
entidade credenciada.  
 

Grandes regiões Total % Certificado  % Não é 
certificado  

% 

Norte 6.133 6,7 351 6,9 5.782 6,8 
Nordeste 42.236 46,7 1.218 23,8 41.018 48,0 
Sudeste 18.715 20,7 1.366 26,7 17.349 20,3 
Centro-Oeste 4.138 4,6 247 4,9 3.891 4,6 
Sul 19.275 21,3 1.924 37,7 17.351 20,3 
Total 90.497 100,0 5.106 100,0 85.391 100,0 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2009). 
 
Os dados da fig.6 mostram, por outro lado, a participação porcentual da 

produção certificada na produção orgânica total em cada uma das grandes regiões, 

evidenciando grande variação entre as mesmas. Assim, enquanto no Sul do Brasil 

este dado alcança 10%, no nordeste do país ele corresponde a menos de 3%, ao 

passo que no sudeste, norte e centro-oeste o mesmo dado chega a respectivamente 

7,3%; 5,7% e 6,0%. As causas para tais diferenças estão ligadas, na nossa 

acepção, aos fatores anteriormente referidos.  

No tange especificamente aos estados da Região Sul vemos, através da 

tab.8, que o Rio Grande do Sul responde sozinho por 44,3% do total de 

estabelecimentos que praticam a agricultura orgânica. Todavia, quando se leva em 

conta os estabelecimentos cuja produção orgânica é certificada por alguma entidade 

credenciada, o destaque fica a cargo do Paraná que concentra 47,2% do total 

regional. Todavia, o balanço geral mostra que apenas 2% dos estabelecimentos 

rurais realizam esta forma de agricultura, o que obviamente ainda é pouco 
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expressivo se consideramos a situação atual de outros países, tal como mencionado 

na seção precedente. 

 

 
Figura 6 – Participação percentual da produção orgânica certificada e não certificada nas grandes 
regiões do Brasil. 
Fonte: Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2009). 

 
 

Tabela 8 – Distribuição dos estabelecimentos que praticam a agricultura orgânica e 
certificada por entidade certificada nos Estados da Região Sul do Brasil 

Unidade da 
Federação Total 

Região 
%  Certificada 

Região 
%  

Paraná 7.527 39,0 909 47,2 
Santa Catarina 3.216 16,7 353 18,3 
Rio Grande do Sul 8.532 44,3 662 34,4 
Total 19.275 100,0 1.924 100,0 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2009). 
 

 

2.2 Os processos de certificação de orgânicos no Br asil 

 

O Brasil conta atualmente com um conjunto de instrumentos jurídicos que 

dispõem sobre os processos de certificação de produtos orgânicos. Nesse sentido, o 

principal marco regulador corresponde ao Decreto nº 6.323 de 27/12/2007, o qual 

regulamenta a Lei 10.831 de 23/12/2003 e estabelece uma série de aspectos e 
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normativas que merecem ser aqui destacados. Essa legislação se estrutura em torno 

à criação do chamado “Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica” 

(SisOrg), gerido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

integrado por órgãos e entidades da administração pública federal e pelos 

organismos de avaliação de conformidade, prevendo duas grandes modalidades de 

certificação, quais sejam, a certificação por auditoria e os Sistemas Participativos de 

Garantia. Existe ainda, como mostra a fig.7 a modalidade de venda direta. 

O primeiro deles corresponde ao que podemos denominar de “Sistema 

Convencional”, que se dá por meio da atuação de Organismos de Avaliação de 

Conformidade (OAC), também chamados de certificadoras. Trata-se da modalidade 

de certificação por auditoria, sendo que o Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) é o órgão responsável pela 

acreditação dos OACs. Somente depois disso é que estes poderão credenciar-se 

junto ao MAPA para desempenharem suas funções como certificadoras de produtos 

orgânicos. 

O segundo modelo compreende o “Sistema Participativo de Garantia de 

Qualidade Orgânica” (SPG). Essa modalidade, como o próprio nome indica, está 

ancorada nos princípios da auto-regulação, associativismo e participação. No Inciso 

XVI do aludido decreto os SPGs são definidos como sendo: 

[...] conjunto de atividades desenvolvidas em determinada estrutura 
organizativa, visando assegurar a garantia de que um produto, processo ou 
serviço atende a regulamentos ou normas específicas e que foi submetido a 
uma avaliação da conformidade de forma participativa. (BRASIL, 2007, p.2) 
 

O terceiro modelo corresponde à “Venda Direta”, ligando produtores agrícolas 

ao consumidor final, sem passar por um processo de certificação. Não obstante, tais 

produtores devem estar cadastrados junto ao MAPA. Isso implica na existência de 

um Organismo de Controle Social (OCS) definido no artigo 2º, Inciso VIII do Decreto 

nº 6.323, como sendo: 

[...] grupo, associação, cooperativa ou consórcio a que está vinculado o 
agricultor familiar em venda direta, previamente cadastrado no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o processo organizado de 
geração de credibilidade a partir da interação de pessoas ou organizações, 
sustentado na participação, comprometimento, transparência e confiança, 
reconhecido pela sociedade (BRASIL, 2007, p.1) 

 
O Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, gerido pelo 

Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento (MAPA), é integrado pelos 
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Sistemas Participativos de Garantia da Qualidade Orgânica e pela Certificação por 

Auditoria, devendo ser identificado por um selo único (Anexo D) em todo o território 

nacional, sendo que agregado ao mesmo deverá haver identificação do sistema de 

avaliação de conformidade orgânica utilizado. Caberá ao MAPA o credenciamento, o 

acompanhamento e a fiscalização dos organismos de avaliação da conformidade 

orgânica.  

 

 
Figura 7 – Fluxograma do Sistema de certificação de produtos orgânicos no Brasil. 
Fonte: Elaboração da autora a partir do MAPA. 
 

Ao MAPA corresponde ainda organizar, junto a cada Superintendência 

Federal de Agricultura, as chamadas “Comissões da Produção Orgânica” nas 

Unidades da Federação (CPOrg-UF) e, junto à Coordenação de Agroecologia, uma 

Comissão Nacional da Produção Orgânica (CNPOrg), com a finalidade de auxiliar 

nas ações necessárias ao desenvolvimento da produção orgânica, tendo por base a 

integração entre os diversos agentes da rede de produção orgânica do setor público 

e do privado, e a participação efetiva da sociedade no planejamento e gestão 

democrática das políticas públicas.  

O Artigo 35 estabelece as atribuições das CPOrg-UF, com destaque, entre 

outros aspectos, para o compromisso de propor à CNPOrg regulamentos que 

tenham por finalidade o aperfeiçoamento da rede de produção orgânica no âmbito 

nacional e internacional, assessorar o Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade Orgânica; contribuir para elaboração dos bancos de especialistas 
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capacitados a atuar no processo de acreditação; articular e fomentar a criação de 

fóruns setoriais e territoriais que aprimorem a representação do movimento social 

envolvido com a produção orgânica; discutir e propor os posicionamentos a serem 

levados pelos representantes brasileiros em fóruns nacionais e internacionais que 

tratem da produção orgânica; e emitir parecer sobre pedidos de credenciamento de 

organismos de avaliação da conformidade orgânica. 

Todavia, é na Seção IV deste Decreto que aparecem as disposições sobre os 

Sistemas Participativos de Garantia da Qualidade Orgânica. Entre as diversas 

regulamentações (Subseção II, Art.40) consta que o organismo participativo de 

avaliação de conformidade solicitará seu credenciamento como organismo de 

avaliação da conformidade orgânica junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, devendo cumprir as seguintes exigências: 

I - apresentar o seu estatuto social e declaração formal identificando o 
escopo de sua atuação; II - apresentar o cadastro das unidades de 
produção onde já atua como organismo participativo de avaliação da 
conformidade da produção orgânica ou declaração de inexistência de 
projetos sob acompanhamento; e III - obter parecer da CPOrg-UF, junto à 
Superintendência Federal de Agricultura da unidade da Federação em que 
estiver sediada. (BRASIL, 2007, p.12) 

O credenciamento dos organismos participativos de avaliação de 

conformidade orgânica (ver fig. 8) deve estar precedido de auditoria sob 

responsabilidade da COAGRE (Coordenação de Agroecologia)23, nos termos 

definidos na Instrução Normativa nº 19, de 28/05/2009. Eis aqui uma questão que 

reveste importância à discussão e tem a ver com o fato de que o momento em que 

redigimos esta tese coincidiu com o credenciamento da Associação Ecovida como 

OPAC junto ao MAPA por parte das organizações ligadas à agricultura familiar24. 

Esse acontecimento é hoje saudado como uma grande conquista de instituições que 

há anos almejam alcançar esse objetivo.   

Não obstante, na certificação por auditoria a dinâmica é bastante distinta. 

Nesse caso, o credenciamento (Art.48 do Decreto 6.323) junto ao MAPA deverá ser 

precedido de etapa prévia de acreditação das certificadoras, a ser realizada pelo 

INMETRO, com base em critérios reconhecidos internacionalmente para organismos 

certificadores, acrescidos dos requisitos específicos estabelecidos em normas 

                                                 
23 A COAGRE está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário do MAPA. 
24 Ver a propósito a matéria:  
http://www.ecovida.org.br/?sc=SA011&sa=SA000&codPublicacao=NOT00041&codIdioma=1. (Anexo 
A) 
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técnicas brasileiras de produção orgânica. Concluído o processo de acreditação pelo 

INMETRO, o interessado solicitará o credenciamento como organismo de avaliação 

da conformidade orgânica junto ao MAPA. Não é preciso insistir no fato de que a 

certificação por auditoria representa um processo bastante mais ágil, se comparado 

com as vicissitudes enfrentadas no credenciamento de um SPG, tal como 

posteriormente discutiremos. 

Desde os últimos três anos tem-se o surgimento de outros dispositivos legais 

correspondentes às diversas Instruções Normativas, entre as quais figuram: 

a) Instrução Normativa nº 54, de 22 de outubro de 2008. Trata da estrutura, 

composição e atribuições das comissões da produção orgânica, bem como da 

escolha dos membros da CPOrg, CNPOrg, mandato dos membros, atribuições das 

comissões. 

b) Instrução Normativa nº 64, de 18 de dezembro de 2008, cuja ênfase recai no 

estabelecimento de regulamento técnico para os sistemas orgânicos de produção 

animal e vegetal a serem seguidos por toda pessoa física ou jurídica responsável por 

unidades de produção em conversão ou por sistemas orgânicos de produção. Além 

disso, esclarece sobre o período de conversão para que as unidades de produção 

possam ser consideradas orgânicas, cabendo à OAC ou OCS estabelecer o início do 

período de conversão, o qual pode compreender 12 meses em caso de culturas 

anuais, para que a produção subseqüente seja considerada como orgânica, 18 

meses de manejo orgânico na produção vegetal de culturas perenes e 12 (doze) 

meses de manejo orgânico ou pousio na produção vegetal de pastagens perenes. 

c) Instrução Normativa Conjunta do Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e do Ministro de Estado do Meio Ambiente nº 17, de 28 de maio de 

2009. Visa aprovar as normas técnicas para a obtenção de produtos orgânicos 

oriundos do extrativismo sustentável orgânico. 

d)  Instrução Normativa Conjunta Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e do Ministro de Estado da Saúde nº18, 28 de maio 2009, a qual 

trata, fundamentalmente, de aprovar o regulamento técnico para o processamento, 

armazenamento e transporte de produtos orgânicos. 

e) Instrução Normativa nº 19, 28 de maio 2009 que visa aprovar os mecanismos de 

controle e informação da qualidade orgânica. Esta Instrução amplia o disposto na Lei 
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nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, no Decreto nº 6.323, de 27 de dezembro de 

2007. 

Finalmente, há ainda o Decreto nº 6.913, de 23 de julho de 2009, o qual 

acresce dispositivos ao Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que regulamenta 

a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, 

experimentação, produção, embalagem e rotulagem, transporte, armazenamento, 

comercialização, propaganda comercial e outros aspectos.  

 

 

 
Figura 8 – Fluxograma dos procedimentos operacionais referentes ao cadastramento dos Organismos 
de Avaliação de Conformidade da Produção Orgânica no Brasil. 
Fonte: Elaboração da autora a partir do MAPA. 

 
Por fim, o Decreto nº 7.048 de 23 de dezembro de 2009 altera o Artigo 115 do 

Decreto no 6.323, de 27 de dezembro de 2007, determinando que todos os 

segmentos envolvidos na rede de produção orgânica terão até 31 de dezembro de 

2010 para se adequarem às regras estabelecidas neste Decreto e demais atos 

complementares. É importante mencionar que anteriormente já havia sido definido 

esse período de adequação, havendo sido prorrogado justamente diante das 

dificuldades das organizações em atender a um conjunto de normas e exigências 

que, como aqui se buscou evidenciar, são bastante rigorosas e não menos 

complexas.  
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2.2.1 A construção de um SPG sob a ótica das organizações da agricultura familiar 

Na primeira seção desta tese advertimos que os SPGs estão espalhados 

pelos cinco continentes, não obstante o reduzido número (27) de iniciativas 

atualmente contabilizadas por IFOAM que, objetivamente, é a única organização no 

mundo que dispõe dessa informação de forma completa e atualizada. Também 

comentamos que algumas destas experiências são de caráter estritamente local, 

enquanto que em outros casos elas assumem uma dimensão maior ao converterem-

se em verdadeiros sistemas nacionais que abrigam em seu interior milhares de 

produtores. 

Concretamente a realidade brasileira suscita enorme interesse para os 

diversos países do mundo acerca dos meandros que cercam a questão da 

certificação de produtos orgânicos, seja enquanto objeto de estudo por parte de 

pesquisadores interessados no assunto, seja para aqueles que buscam referências 

sobre instrumentos legais que versem sobre esta matéria e que almejam implantar 

sistemas similares e/ou identificados com os mesmos pressupostos. O caso da 

Andaluzia, que analisaremos com maior profundidade na próxima seção desta tese, 

ilustra bem esse fato. 

Para o objeto do presente estudo causa enorme impacto e relevância o 

recente credenciamento (dezembro de 2010)25 da Associação Ecovida, da Rede 

Ecovida de Agroecologia, como Organismo Participativo de Avaliação de 

Conformidade – OPAC por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, nos termos definidos em lei. A notícia26 é celebrada por todos os 

órgãos vinculados a esta iniciativa como sendo a culminação de uma caminhada 

iniciada há mais de doze anos na busca do reconhecimento da metodologia 

participativa de avaliação de conformidade proposta por um amplo espectro de 

forças sócio-políticas que apóiam esse segmento da agricultura familiar do Brasil 

meridional.  

Parece claro, portanto, que essa trajetória não pode ser vista como um fato 

isolado e conseqüência lógica e natural dos esforços despendidos pelos que 

estiveram implicados nesse processo ao longo desta última década. Trata-se, em 
                                                 

25 A auditoria realizada pelo Ministério da Agricultura - MAPA, que culminou no credenciamento da 
Associação Ecovida, ocorreu entre os dias 30/11 e 2/12 de 2010. 
26 Ver a propósito (Anexo A) disponível em:  
<http://www.ecovida.org.br/?sc=SA011&sa=SA000&codPublicacao=NOT00041&codIdioma=1> 
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verdade, da expressão mais fiel da capacidade de articulação dos atores sociais, 

bem como das próprias contradições surgidas nos embates travados com setores da 

sociedade brasileira e do próprio Estado, cuja postura tem oscilado entre o ceticismo 

manifesto a respeito desta forma singular de certificação, vista como inviável e/ou 

ineficaz enquanto aos seus efeitos, até o mais empedernido discurso de 

desqualificação proferido por organizações conservadoras ligadas aos grandes 

setores de exportação. 

A Rede Ecovida surge oficialmente em novembro de 1998 e se auto-

apresenta à sociedade como sendo uma organização de  

agricultores familiares, técnicos e consumidores reunidos em associações, 
cooperativas e grupos informais que, juntamente com pequenas 
agroindústrias, comerciantes ecológicos e pessoas comprometidas com o 
desenvolvimento da agroecologia, nos organizamos em torno da Rede 
Ecovida com o objetivo de: Desenvolver e multiplicar as iniciativas em 
agroecologia; Estimular o trabalho associativo na produção e no consumo 
de produtos ecológicos; Articular e disponibilizar informações entre as 
organizações e pessoas; Aproximar, de forma solidária, agricultores e 
consumidores; Estimular o intercâmbio, o resgate e a valorização do saber 
popular; Ter uma marca e um selo que expressam o processo, o 
compromisso e a qualidade. (REDE ECOVIDA, 2009) 

 Segundo a mesma fonte, o funcionamento da Rede é descentralizado e está 

baseado na existência de núcleos regionais nos três estados meridionais do Brasil. 

Cada núcleo reúne membros de uma região, de características semelhantes, com 

vistas a facilitar a troca de informações e a operacionalização da certificação 

participativa. Atualmente a Rede Ecovida abriga 23 núcleos regionais, abrangendo 

em torno de 170 municípios. Seu trabalho congrega, aproximadamente, 200 grupos 

de agricultores, 20 organizações não-governamentais e dez cooperativas de 

consumidores. Em toda a área de atuação da Ecovida, são mais de 100 feiras-livres 

ecológicas e outras formas de comercialização destes produtos (REDE ECOVIDA, 

2009).  

A fig.9 ilustra a distribuição dos núcleos da Rede Ecovida no Estado do Rio 

Grande do Sul, quais sejam, Missões, Alto Uruguai, Planalto, Serra, Litoral Solidário, 

Vale do Caí, Centro Sul, Vale do Rio Pardo e Sul. Como é possível perceber, as 

regiões da geografia gaúcha marcadas pelo menor nível de protagonismo da 

agricultura familiar não dispõem de núcleos em atividade, especialmente no caso 

das zonas do sudoeste sul-riograndense regidas sobretudo pelo peso da pecuária 

extensiva, produção irrigada de arroz e de soja. 
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Figura 9. Distribuição dos núcleos regionais da Rede Ecovida no Estado do Rio Grande do Sul. 
Fonte: Elaboração da autora a partir da Rede Ecovida. 

 
A história da Rede Ecovida confunde-se com a história das organizações 

ligadas à agricultura familiar, entre as quais figura em destaque o Centro de 

Agricultura Ecológica do Ipê (CAE-Ipê), existente desde 1985 e situado no município 

de Ipê, pertencente à microrregião dos Campos de Cima da Serra, mesorregião do 

nordeste riograndense. A missão precípua desta ONG tem sido a de 

assessoramento a organizações de agricultores familiares na produção, 

processamento e comercialização de alimentos ecológicos. 

Mas antes mesmo de entrar na análise e discussão sobre a trajetória do CAE-

Ipê e da própria Rede Ecovida, é crucial mencionar a advertência que faz um de 

nossos entrevistados, e que menciona em seu depoimento27 como se dão 

atualmente estas relações entre ambas organizações às quais está vinculado há 

muitos anos: 

[...] é, nós procuramos separar da seguinte forma, o Centro Ecológico faz a 
parte organizativa, técnica, e a Rede Ecovida... Isso pouca gente entende, 
porque a Rede Ecovida é um ente não existente oficialmente, [risos], um 
ente virtual... mas enquanto instituição ela tem bastante força, então a gente 
procura que os projetos sejam dentro da estrutura organizativa da Rede 

                                                 
27 Os depoimentos colhidos a campo, e posteriormente transcritos, serão referenciados com a letra 
“B” quando se referirem ao Brasil, e “E”, no caso da Espanha, seguido do número de ordem em que 
ocorreu a entrevista. 
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Ecovida. Então, por exemplo, essa idéia da cooperativa regional, a central 
que foi criada, que agora virou cooperativa regional, ela está vinculada ao 
núcleo da Rede e um outro programa que nós começamos aqui, um projeto 
piloto aqui em Ipê, está expandido pra vários municípios em vários... vários 
estados até... é a questão da merenda escolar. Tem o projeto agora do 
governo federal, da merenda escolar ser 30% da agricultura familiar 
regional, que ainda está em votação, não é, mas isso nós já fizemos, agora 
está entrando pra o terceiro ano, em que o município, por conta própria cria 
uma lei municipal e aqui em 45%. Então, nós pegamos a cópia da lei 
municipal, o modelo da licitação do processo legal de compra e estamos 
espalhando pra todos municípios que têm interesse... e isso é um 
argumento muito forte dentro da Rede... E porque que isso é importante?  
Para tirar um pouco essa lógica de que a Rede Ecovi da é uma 
certificadora... Então, isso é fundamental. A gente  sabe que o motor de 
funcionamento da Rede é o processo de certificação,  é avaliação de 
conformidade, mas como é que a gente deixa esse asp ecto como 
secundário, é com outras ações, então essas ações s ão exatamente 
isso...  a Rede através de sua estrutura organizativa viabiliza o PAA, a Rede 
através de sua estrutura organizativa interfere nas políticas públicas 
municipais onde ela tem mais acesso... Então acho que isso é importante 
[esclarecer]. (o destaque é nosso) (Informação verbal)28 

Há pelo menos dois aspectos que, na nossa acepção, merecem ser 

sublinhados no cerne deste último depoimento. O primeiro deles refere-se 

justamente à preocupação de nosso entrevistado no sentido de mostrar que a Rede 

Ecovida não é uma certificadora. Esse papel é desempenhado pela Associação 

Ecovida que, como vimos, obteve o credenciamento como Organismo Participativo 

de Avaliação de Conformidade – OPAC por parte do MAPA. A Rede Ecovida é na 

verdade um ente virtual que se apresenta como um movimento social e um ator 

social coletivo que estabelece um processo de interlocução com o Governo Federal.  

O segundo aspecto que nos importa destacar é que a certificação participativa 

e em rede é um eixo através do qual se expressa todo o peso da articulação levada 

a cabo pelos agentes envolvidos, mas também é certo que sua existência não pode 

ser vista como circunscrita a este único e exclusivo objetivo. Em sua fala, fica claro o 

entendimento de que um conjunto de atuações são fundamentais, como no caso da 

questão da merenda escolar, do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 

Familiar (PAA) e de um leque amplo de iniciativas que se encaixam perfeitamente no 

escopo desta estratégia de organização dos produtores29. 

A história do CAE-Ipê nos é apresentada nos seguintes termos por nosso 

entrevistado: 

                                                 
28 Informação fornecida por B2 em entrevista em Ipê, Rio Grande do Sul, em Abril de 2009. 
29 Como veremos na próxima seção, esta realidade dista frontalmente do contexto dos 
acontecimentos que acompanharam a tentativa frustrada de implantação de um SPG na Andaluzia.  
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[...] a história do Centro Ecológico tem várias fases... O Centro surgiu no 
final de oitenta e quatro, e o objetivo era... veio também meio no conjunto da 
história... da briga no Estado, principalmente puxado pelo Sebastião 
Pinheiro e pela Maria José Guazelli, pelo Lutzemberger, da questão da Lei 
dos Agrotóxicos. E em função disso esse pessoal diz: - Não. Nós temos que 
ir além da discussão da Lei de Agrotóxicos, nós temos que aprofundar a 
questão de que não é preciso usar agrotóxicos... e em função dessa 
discussão a Zé propôs que se construísse uma unidade de referência e na 
época o pai dela era Secretário da Agricultura de Vacaria, porque Ipê 
pertencia a Vacaria, e aí se criou o Projeto Vacaria, dentro de uma fazenda 
do pai dela, então dentro dessa fazenda se criou um local onde se estudaria 
essa questão de produzir sem agrotóxicos. Então, esse Projeto Vacaria é o 
embrião do Centro Ecológico. A partir dali se juntou um trabalho muito forte 
que eu acho que também é referência na parceria tanto da Rede Ecovida 
aqui na região, em alguns outros estados também, mas principalmente do 
Centro Ecológico que é, dos pastorais, a Pastoral Rural e a Pastoral da 
Juventude Agrária, que ainda se mantém forte aqui na região. [...] Bom, 
depois de alguns cursos um grupo de jovens resolveu formar uma 
associação, que é a AECIA, que hoje é uma cooperativa bastante forte. 
Surgiu então com jovens, alguns que literalmente brigaram com os pais pra 
impor algumas idéias [...] Aí então entrou a questão da agroindustrialização. 
Bom, então esse foi o enfoque inicial do Centro Ecológico... Isso correu 
mais ou menos até meados dos anos noventa. Um pouquinho antes disso 
no ano noventa e dois, noventa e três... aí eu já tinha um contato com o 
Centro Ecológico, indiretamente... se começou uma discussão... que o 
Centro Ecológico estava se tornando uma Embrapa... Nós desenvolvemos 
tecnologias, nós repassamos pra os agricultores e os agricultores compram 
uma proposta. Aí os agricultores, alguns compravam a proposta, outros já: - 
-Não isso daí dá certo lá pra eles porque não precisam disso pra sobreviver, 
quero ver como é que fica pra nós aqui, que nós dependemos da agricultura 
pra sobreviver... É um pouco essa visão que o agricultor tem da Embrapa 
ainda hoje. Lá tudo pode dar certo, porque eles não dependem daquilo. 
(Informação verbal)30 

 Transparece claramente nesta fala que a missão deste Centro inclui um 

compromisso de gerar tecnologias adaptadas à realidade dos produtores a partir das 

condições reais que acompanham o processo de produção. A crítica à pesquisa 

oficial serve de fonte de legitimidade para delimitar seu espaço de atuação e seu 

modo de gerar conhecimento. Esse aspecto é importante se temos em mente que no 

caso da certificação por terceira parte o auditor é impedido de prestar informações 

aos produtores, restringindo sua intervenção ao papel de identificar o 

descumprimento de normas por ventura existentes e, no limite, atribuir sanções 

correspondentes. Sobre esse aspecto, o estudo realizado por Medaets e Medeiros 

identifica quatro componentes da certificação participativa e em rede relacionados ao 

papel de organismo certificador que diferem frontalmente da certificação por 

auditoria externa ou por terceira parte, quais sejam: 

as atividades de certificação não são separadas das atividades de 
assessoria, a decisão de certificação é descentralizada, o técnico convive 

                                                 
30 Informação fornecida por B2 em entrevista em Ipê, Rio Grande do Sul, em Abril de 2009. 
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com os produtores no ambiente local e o controle da qualidade da produção 
não é feito por inspetores formados e sim por técnicos e produtores 
capacitados na produção agroecológica. Apesar de seguir procedimentos 
bastante diferentes do padrão ISO, a credibilidade alcançada pelo “selo 
Ecovida” nos estados da Região Sul deveria respaldar uma discussão 
buscando a equivalência com o sistema de CAE31. (MEDAETS e 
MEDEIROS, 2004, p.15; aspas no original) 

Voltando à trajetória do CAE-Ipê, nosso entrevistado resgata a importância 

assumida pela implantação de lavouras demonstrativas no interior dos 

estabelecimentos familiares e de como isso foi importante para assegurar a 

apropriação imediata e direta do conhecimento pelos próprios produtores. Além 

disso, acrescenta: 

E então, aí começou a surgir a terceira fase do Centro Ecológico, foi a partir 
de 1995, 1996. E foi a expansão regional. Até aquele momento a gente tava 
restrito aqui a Ipê, Antônio Prado, algumas iniciativas muito particulares em 
outros municípios, como P.L., esse que é de Farroupilha, a gente já trabalha 
há vinte anos, começou junto com a AECIA. Mas eram iniciativas isoladas. 
A partir dessa mudança de enfoque começou a ocorrer uma demanda 
regionalizada, porque o produtor percebia, esse pessoal tá fazendo 
realmente alguma coisa diferente, que está mais próxima do que nós 
podemos entender e acompanhar, e aí houve uma explosão, vamos dizer 
assim... que nós partimos de meados de 1995 com umas cento e vinte 
famílias concentradas em Ipê e Antônio Prado, e alguns por fora, pra hoje 
em torno de quatrocentas famílias, em quatorze municípios, e assim a 
demanda vem crescendo. Isso de forma direta ou indireta de nosso 
trabalho, e aí começou surgir também... o pra fora do Centro Ecológico... 
assim a gente recebe muita gente de outras regiões do estado, de outros 
estados, de outros países, que vem conhecer esse processo e expandir, 
então chegou lá na quarta fase do Centro Ecológico, que é hoje. 
(Informação verbal)32 

A quarta fase é a que coincide justamente com a criação da Rede Ecovida e é 

descrita nos seguintes termos: 

[...] em 1993 começou a discussão da certificação no Brasil... E na época, 
duas pessoas... Jaque Saldanha, da Colméia e o Sebastião Pinheiro dizem 
o seguinte: - Gente esse negócio de certificação é pra maluco, isso aí é pra 
dá sustentabilidade a uma empresa privada e não tem nada a ver com a 
nossa proposta de agricultura ecológica... de agroecologia, isso não serve 
pra nós. Mas a discussão da lei tava crescendo, estava no auge da lei 
européia, a questão dos mercados internacionais da agricultura orgânica 
crescendo... então, isso... começou uma exigência a partir do mercado, do 
processo de certificação...Que se percebia que isso era inevitável. E esse 
processo foi se desenrolando muito lentamente porque o mercado brasileiro 
não exigia um processo de certificação, porque onde se tinha iniciativas 
fortes de produção orgânica era aqui no Rio Grande do Sul... muito ligada à 
Colméia... e aí sim as ONGs envolvidas no processo, CAPA33, Centro 

                                                 
31 Certificação por Auditoria Externa. 
32 Informação fornecida por B2 em entrevista em Ipê, Rio Grande do Sul, em Abril de 2009. 
33 O CAPA (Centro de Apoio ao Pequeno Produtor) é uma organização não-governamental criada em 
1978, que busca contribuir de forma decisiva para a prática social e de serviço junto a agricultores 
familiares e outros públicos ligados à área rural, como é o caso de comunidades remanescentes de 
quilombos, pescadores artesanais. É apoiado, desde sua fundação, pela Igreja Evangélica de 
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Ecológico, CETAP, algumas outras ONGs dentro de Santa Catarina e do 
Paraná. E em São Paulo tinha a AO, que se formou de uma dissidência do 
IBD. Então o IBD tinha a Fazenda Demétria como base de referencial e de 
garantia do processo. No Rio de Janeiro alguma coisa da Associação 
Biológica do Rio, a ABIO, e algumas outras coisas do Nasser lá no Espírito 
Santo. Então isso era referência de agricultura orgânica no Brasil, e isso era 
suficiente. Tanto é que a AECIA, a partir de noventa e quatro, começou a 
vender suco pra vários estados do Brasil, e quem referendava o suco pra 
AECIA era a Colméia. Então a partir dali começou se entender: - Péra aí, 
realmente não precisamos contratar uma certificadora, nós podemos 
constituir isso... (Informação verbal)34 

Mas há também outros fatores que emergem no plano federativo e que são 

igualmente decisivas para ensejar uma mudança de mentalidade por parte destas 

organizações. Nesse sentido, assevera: 

E em função do crescimento da discussão da lei de orgânicos e do processo 
de certificação, aí eu já tava no Centro Ecológico, foi feita uma reunião em 
Lages, em 1998, onde as ONGs e representantes de agricultores 
defenderam assim: Não, nós não queremos esse processo, nós vamos 
construir algo alternativo. E algo alternativo o que é? Tem que ser baseado 
naquilo que nós fizemos hoje nas propriedades, o que as ONGs, o que as 
instituições, as organizações de agricultores fazem. Esse enlace entre 
ONGs e associações de agricultores, elas têm que se gerar... esse enlace 
tem que gerar credibilidade e não nós contratarmos uma empresa pra fazer 
isso. Então esse foi o passo inicial da Rede Ecovida, que na época não 
tinha nem nome. Então durante um ano foi a discussão de como é que se 
daria esse processo, e culminou que em maio de 1999 se oficializou a Rede 
Ecovida, que vinha com vários enfoques... Os enfoques de ser uma 
entidade que agregasse todas as correntes de pensamento dentro da 
agricultura orgânica, da agroecologia, que fosse o fórum representativo 
dessas correntes, juntando aí agricultores, consumidores e as entidades, as 
ONGs de assistência técnica, que tivesse também o poder de estar 
discutindo os formatos de comercialização, e também um modelo alternativo 
de certificação. Então, a partir dessa reunião em maio de noventa e oito lá 
em Florianópolis surgiu a certificação participativa. Então, essa foi a 
arrancada inicial da Rede. (Informação verbal)35 

Entrementes, não poucos são os entraves e dificuldades advindas da 

tentativa de conciliar todos os interesses e conformar as distintas orientações sob o 

marco de um guarda-chuva conceitual amplo e que pudesse abrigar a todas as 

vertentes. Com efeito, acrescenta: 

A partir daí nós começamos a perceber o seguinte: - Nós temos que montar 
uma estrutura que contemple todas essas diferenças regionais. Aí surgiram 
os núcleos, a divisão em núcleos, por isso que hoje tem vinte e quatro 
núcleos na Rede, vinte e três, porque um está em... não sabe se vai ou se 
fica. Que é o grupo Centro aqui de Santa Maria, é um grupo que não está 
conseguindo se estruturar. Bom, em função dessa divisão se buscou 
construir uma regimentação, que foi o primeiro formato de regimentação da 

                                                                                                                                                         
Confissão Luterana do Brasil, possuindo cinco núcleos (Erexim, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Marechal 
Cândido Rondon e Verê) que visam atender aos três Estados meridionais do país. Ver a propósito: 
http://www.capa.org.br 
34 Informação fornecida por B2 em entrevista em Ipê, Rio Grande do Sul, em Abril de 2009. 
35 Informação fornecida por B2 em entrevista em Ipê, Rio Grande do Sul, em Abril de 2009. 
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Rede, de forma que respeitasse essas necessidades regionais, e que 
trabalhasse a certificação participativa. Então, a partir dali se construiu 
modelos diferenciados ou pelo menos blocos de núcleos, tinham formatos 
diferenciados de certificação participativa, uns com maior necessidade, 
outros com nenhuma necessidade. E por que o F. disse que aqui acabou 
sendo uma referência? Porque nós tínhamos um trabalho, já de muito 
tempo, nós temos muitos agricultores, é com um mercado muito expandido 
no Brasil inteiro, principalmente em função da agroindústria, acho que a 
gente tem produtos daqui... não tenho certeza se todos estados, mas quase 
todos estados do Brasil têm produtos da agroindústria daqui, produtos 
orgânicos. Então em função disso, em função de toda caminhada da lei, e 
em função da necessidade do mercado, o que mudou? Antes nós tínhamos 
uma relação local do mercado, onde a confiança era o formato de 
credibilidade. A partir do momento que a gente foge dali, isso já fica relativo. 
Tem mercados que até hoje não querem nem saber se o produto é 
certificado pela Rede Ecovida, pelo IBD, que não tem certificação nenhuma. 
Não querem saber. Eles querem saber do produto da agroecologia da 
região, isso é o fundamental. Mas, em contrapartida, tem os mercados que: 
- Não, nós precisamos comprovação de garantia, ou seja, o mercado quer 
se eximir da responsabilidade de dizer se o produto é orgânico ou não. 
(Informação verbal)36 

O amadurecimento dessa discussão é flagrante no seio das organizações 

não-governamentais e converge no sentido do entendimento de que renunciar a 

essa mudança representava sérios riscos de isolamento e de ostracismo, sob 

cenário cada vez mais regido pela rapidez das trocas comerciais e pela concorrência 

imposta pelo aprofundamento do processo de globalização. 

Então quando a gente começa a perceber isso, a gente diz: não espera aí, 
nós temos que interferir no processo legal, porque se não a gente vai estar 
entrando na mesma onda do processo de certificação. Então, em noventa e 
nove, com a assinatura da Normativa 007 é que nós começamos essas 
ações. Nós temos que interferir nesse processo de construção da lei, senão 
a gente vai quebrar a cara logo adiante. E a Rede começou através de 
ações políticas interferir na legislação, e isso realmente dá pra dizer que boa 
parte da lei brasileira tem a nossa cara hoje, e também explica porque o 
processo da lei foi tão demorado. Por exemplo, em 2009, dez anos e ela 
não está completamente definida ainda. E nesse ganhar espaços, a Rede 
contribuiu com muitas idéias no processo da lei, a idéia da certificação 
participativa está inclusa na lei também, foi de iniciativa da Rede, a idéia 
que a venda direta não precisa de certificação, então se criou a proposta de 
controle social também foi uma idéia que surgiu na Rede Ecovida. Então, 
acho que daí a importância, porque atrai tanta atenção de vários países 
isso. E uma das ações da Rede foi puxar essa discussão a nível nacional, e 
surgiu então no Rio de Janeiro em 2001 o primeiro Encontro Nacional da 
Agroecologia, onde surgiram duas instituições: a, Articulação Nacional da 
Agroecologia (ANA) e o Grupo de Agricultura Orgânica (GAO). (Informação 
verbal)37 

A ANA consiste na congregação de todas as entidades sociais voltadas à 

Agroecologia, incluindo movimentos sociais, ONGs, representações de agricultores, 

                                                 
36 Informação fornecida por B2 em entrevista em Ipê, Rio Grande do Sul, em Abril de 2009. 
37 Informação fornecida por B2 em entrevista em Ipê, Rio Grande do Sul, em Abril de 2009. 
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etc. Já o GAO é um grupo que foi formado no primeiro ENA38 e que agrega 

representantes do poder público e de organizações não-governamentais, incluindo a 

própria Rede Ecovida. E foi justamente durante a primeira reunião conjunta entre 

integrantes da ANA e do GAO que surgiu a idéia de constituir uma câmara setorial 

de agricultura orgânica. Mas esse é apenas mais um passo na caminhada que 

converge para alcançar os grandes objetivos propostos por estas organizações: 

[...] então a câmara setorial agora virou câmara temática em função da 
normativa... Qual é o papel dessa câmara setorial que envolve os governos, 
a parte governamental e não governamental? Ela é responsável por trazer 
as informações, juntar as informações das entidades não-governamentais 
com as governamentais e levar isso pra o formato legal. Então, foi quem 
construiu todo processo de legislação de orgânicos no Brasil, sempre 
buscando as informações das bases. Então esse também foi um processo 
inovador no Brasil, por quê? Além de orgânicos ela, ao contrário, por 
exemplo, de uma... sei lá de uma legislação de trânsito, que daí é um único 
ministério que gerencia, a lei de orgânicos eles chamam de lei de cadeia, 
porque ela envolve vários setores e vários ministérios. Ministério da 
Agricultura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento 
Social, entra o Ministério da Saúde, a Casa Civil, então, envolve vários 
segmentos dentro de uma mesma legislação, então uma lei diferenciada por 
isso, e também tem uma diferenciação em que em função desse modelo de 
discussão, que dá pra dizer que quem arrancou esse modelo de discussão 
foi a Rede Ecovida, é uma das poucas leis no Brasil que foi construída por 
consenso de todas as categorias envolvidas. A gente diz que o consenso 
não é bom pra ninguém, porque todo mundo tem que abrir mão de alguma 
coisa, mas é assim. (Informação verbal)39 

O longo tempo transcorrido e as contradições que acompanham essa 

trajetória parecem haver sido centrais para lapidar uma construção demasiado 

ambiciosa e não menos complexa, mas que ao final serviu de base para que outras 

experiências pudessem aflorar em outros lugares do mundo. No estado do Rio 

Grande do Sul o protagonismo da Rede Ecovida na composição da CPOrg é 

indiscutível. Não menos importante é a preocupação com relação aos riscos de 

elitizar o processo na órbita da produção e do consumo: 

Hoje eu digo o seguinte: nós contribuímos pra construir o brete pra que ele 
não ficasse apertado demais, ou seja, nós nos limitamos a algumas 
necessidades legais, mas em compensação não permitimos que essas 
atividades legais fossem tão restritivas que elitizassem não só o consumo 
de orgânicos, mas também elitizasse a produção. Então é um pouco essa a 
lógica da nossa participação... E aí então hoje, por exemplo, a CPOrg do 
Rio Grande do Sul, 80% da constituição da CPOrg são de pessoas de 
alguma forma vinculadas à Rede Ecovida, de forma direta ou indireta. E em 
alguns outros estados também. A partir dessa iniciativa começaram surgir 
outras iniciativas, principalmente Uruguai e Peru, aqui na América Latina, e 
depois se expandiu um pouco pra Argentina, Chile, Equador, Bolívia, 

                                                 
38 ENA – Encontro Nacional de Agroecologia. 
39 Informação fornecida por B2 em entrevista em Ipê, Rio Grande do Sul, em Abril de 2009. 
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Colômbia, depois foi pra Costa Rica, Canadá, depois Espanha, Alemanha, 
Itália. (Informação verbal)40 

Mas há que entender o que na verdade representa o processo proposto e 

desencadeado pela Rede Ecovida, que em verdade não é uma certificação, mas 

uma avaliação de conformidade. É crucial precisar esse conceito, como alude nosso 

entrevistado em sua fala: 

Bom, nesse meio tempo, dessa discussão da construção da lei, se 
descobriu que a gente não faz certificação participativa, se descobriu que 
certificação é um dos processos de avaliação de conformidade onde 
poderiam entrar vários processos diferenciados, e que certificação também 
não é o termo correto, o termo correto é avaliação de conformidade, 
certificação é um dos processos de avaliação de conformidade. Esse 
movimento criado pela Rede Ecovida não é certificação, mas também é um 
dos processos de avaliação de conformidade, assim como pode ser 
declaração do fornecedor, o exemplo mais clássico disso é aqueles selos do 
INMETRO, da PROCEL41 por exemplo, que vai na geladeira, aquilo é uma 
declaração de conformidade. Não é? Então, a partir dali, se rasgou tudo que 
se fez praticamente e dissemos: - Espera aí, nós temos que pensar a lei de 
forma diferente, porque o que a União Européia fez, por exemplo, foi 
restringir a um modelo de avaliação de conformidade , então esse é o 
grande achado da Rede Ecovida, de que se abriu os o lhos pra ver que 
o modelo de certificação mundial ele é equivocado p orque ele é 
restritivo, ele restringe a uma única categoria,  que é uma categoria 
empresarial, ou seja, tu tens que contratar na empresa pra proceder 
certificação. E aí entra um pouquinho daquele histórico da identidade 
geográfica... por isso que tem muito haver com a Rede Ecovida, e por isso 
se começa entender porque, por exemplo, que na Espanha tem os três 
segmentos. O segmento de produto ecológico, um segmento das 
identidades geográficas e um segmento que é do comércio justo. Aqui no 
Brasil começamos a entender que não... isso aí é tudo avaliação de 
conformidade, o que nós temos que estabelecer [são] critérios diferenciados 
pra cada modelo. Então se construiu uma legislação brasileira em que se 
define quatro modelos de avaliação de conformidade, nós não temos 
certificação, nós temos quatro formatos de avaliação de conformidade, um 
deles é a certificação. (Informação verbal - grifos nossos)42 

 Não se trata, portanto, da mera discussão sobre uma filigrana jurídico-

conceitual. O que está em jogo é a defesa de uma concepção de garantia apoiada 

em um sistema de controle com um forte apelo social, expressão última da 

capacidade de articulação das forças políticas que gravitam no universo da 

agricultura familiar brasileira e, sobretudo, do Brasil meridional. A Rede Ecovida, em 

última análise, lidera toda essa mobilização 

[...] então tem a normativa que diz como é que funciona o processo de 
certificação, que está baseada na ISO 65, declarações do Códex 
Alimentarius na seção de orgânicos. O outro modelo é a certificação 
participativa, opa! Espera aí, mas nós não podemos chamar de certificação 
participativa. Então o que é? Aí se começou a discussão que hoje nós 

                                                 
40 Informação fornecida por B2 em entrevista em Ipê, Rio Grande do Sul, em Abril de 2009. 
41 Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. 
42 Informação fornecida por B2 em entrevista em Ipê, Rio Grande do Sul, em Abril de 2009. 
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entendemos... o que nós temos é um sistema participativo de avaliação, é 
um sistema participativo de garantia, então surgiu o SPG, que é um 
segundo modelo de avaliação de conformidade. E aí a Rede Ecovida é um 
SPG. Os outros dois seriam a questão do controle social, que é pra venda 
direta, que é a exceção na lei brasileira, e o outro modelo é a declaração do 
fornecedor, que também é possível ser feita, no produto orgânico. Bom, aí 
se esbarrou num outro problema. E aí, como é que a gente põe isso na lei? 
Porque até agora pra nós era certificação, redimidas as relações de poder, 
certificadora [versus] produtor, que a certificação participativa resolvia essa 
situação, e as questões burocráticas e financeiras, isso não pode mais ser 
desse jeito. E aí, como é que a gente vai colocar isso na lei? Então se fez 
um estudo, nesse momento já tinham outras iniciativas, por exemplo, já 
havia surgido a Rede Xique-Xique no Nordeste, a Rede Cerrado em Goiás, 
Tocantins, em parte de Minas e Bahia, a ACS43 no Acre e parte do 
Amazonas, todas as três baseadas nos princípios da Rede Ecovida, e 
estava se formando a Rede Sertões na Bahia. Ah! Então nós já temos 
outras iniciativas, então nós temos que pensar numa legislação que 
contemple todas essas iniciativas diferentes. Com recursos do MDA44, se 
montou uma equipe, oito pessoas, quatro pessoas de campo e depois 
juntava com mais quatro pessoas pra formatar isso. Essa equipe se juntou e 
foi conhecer todos os modelos de certificação participativa, já entendendo 
que eram SPGs né, sistemas participativos de garantia... (Informação 
verbal)45 

Esta verdadeira “costura política” há que ser realizada para dentro da Rede 

Ecovida, através da convergência entre os núcleos que lhe sustentam, como 

também para fora da Rede Ecovida, no entendimento com as demais experiências 

em curso em diversas partes do território nacional:   

Bom, então esse grupo pegou todas as idéias diferentes que tinham dentro 
da Rede Ecovida que eram várias, dos vinte e quatro núcleos acho que 
deveriam ter pelo menos uns dez ou doze modelos diferentes de avaliação 
de conformidade, todos baseados nos critérios da Rede Ecovida, mas com 
particularidades específicas, e aí ACS da Amazônia era um formato, a Rede 
Xique-Xique tinha mais uns dois formatos, a Rede Cerrado tinha mais uns 
dois ou três formatos, se juntou todas as idéias, se levou pra esse grupo de 
oito pessoas e dali tiramos uma, não dá pra chamar de padronização, mas 
uma idéia central, do que seria um SPG, e essa idéia central que foi depois 
pra câmara setorial e onde se construiu a Instrução Normativa que fala da 
avaliação de conformidade, tem um anexo, o anexo dois é certificação e o 
anexo quatro é sistemas participativos de garantia. Então se construiu o 
anexo quatro. Onde nós estamos hoje? Nós temos que nos adequar a esse 
anexo quatro, ou seja, dentro da Rede Ecovida todos os núcleos tem que 
ter um mínimo de padronização, e essa padronização ela tem que ser 
mínima, mesmo pra poder respeitar estas regionalidades. Então o que o 
anexo quatro traz é assim: pra ser um SPG nós precisamos disto, e essa é 
a linha central, que serve pra todos SPGs, todos os mais diferentes que tem 
no Brasil, hoje já são seis no Brasil, e aí cada SPG vai constituir um 
organismo legal de avaliação da conformidade que é a OPAC, que é 
então... a gente brinca que é o CNPJ 46 da Rede Ecovida . (Informação 
verbal – o destaque é nosso)47 

                                                 
43 A ACS, Associação de Certificação Sócio Particiativa da Amazônia, fundada em 2003, está sediada 
em Rio Branco, Acre. Ver a propósito http://www.acs-amazonia.org.br.  
44 Ministério do Desenvolvimento Agrário. 
45 Informação fornecida por B2 em entrevista em Ipê, Rio Grande do Sul, em Abril de 2009. 
46 Nosso entrevistado refere-se ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 
47 Informação fornecida por B2 em entrevista em Ipê, Rio Grande do Sul, em Abril de 2009. 
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A frase final deste excerto da entrevista (A gente brinca que a OPAC é o 

CNPJ da Rede Ecovida...) nos parece demasiado pragmática e ao mesmo tempo 

ilustrativa para entender o que verdadeiramente é o núcleo essencial dessa 

dinâmica (graficamente representada no fluxograma da fig.7) que postula uma via 

alternativa de garantia da qualidade dos produtos e processos para além do modelo 

até então consagrado como exclusivo. Ou seja, é o Organismo Participativo de 

Avaliação de Conformidade o motor (traduzido como sendo uma espécie de CNPJ) 

que efetivamente move toda essa engrenagem.  

O fato de representar uma expressão das peculiaridades regionais não pode 

supor o desrespeito ou inobservância das premissas e padronizações acordadas 

nacionalmente e que, ao fim e ao cabo, habilitam estas organizações para o 

comércio dos produtos orgânicamente produzidos pelos produtores familiares.  

Portanto, tal como visto, a OPAC da Rede Ecovida é representada pela Associação 

Ecovida enquanto ente legalmente constituído.  

Encontramo-nos diante de um dispositivo institucional sui generis ancorado no 

nexo existente entre reciprocidade, solidariedade, inovação, confiança e proximidade 

e que goza de um apoio público expresso no reconhecimento do Estado e da 

sociedade em geral, sob a forma de um marco regulador específico. Consideramos a 

opinião de Portes (1998) como bastante pertinente para interpretar a trajetória da 

Rede Ecovida em sua luta por conquistar estes espaços para a agricultura familiar.  

Segundo este autor, existem quatro fontes de capital social ligadas a relações de 

reciprocidade e de solidariedade, que ele diferencia do que denomina como 

“intercâmbios mercantis puros”, quais sejam: 

- a obediência a normas internalizadas pelo grupo; 
- as obrigações perante os outros, pela norma da reciprocidade bilateral; 
- a solidariedade restringida: a norma de reciprocidade é então o produto 
emergente de um objetivo e de uma situação comum aos membros do 
grupo (compartilhamento). 
- a reciprocidade indireta (ternária): o retorno ao doador não provem 
necessariamente de quem recebeu dele; a coletividade se torna garante da 
devolução dos dons (poder de pressão social do grupo). (PORTES, 1998, 
apud SABOURIN, 2006, p.217; itálico no original) 

Mas desmarcar-se das restrições e armadilhas impostas pela certificação por 

terceira parte, largamente mencionadas nas críticas que resenhamos na seção 

precedente, não pode ser tomado como mera peça de retórica na defesa das 

supostas virtudes atribuídas aos SPGs. É crucial mostrar que é possível desenhar 

um esquema de avaliação de conformidade à medida das particularidades das 
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formas familiares de produção, algo que em momento algum supõe uma renúncia ao 

rigor dos instrumentos de controle. Convém aqui explicitar essa questão na fala de 

nosso entrevistado: 

O que é que a gente faz? Define que dentro do grupo todas as famílias 
sofram, o que a gente chama de revisão de pares, ou seja, todas as famílias 
têm que conhecer todas as propriedades, e todas as propriedades dentro do 
grupo tem que ser visitadas durante o período de um ano. E essa visita tem 
que ser registrada. Cada grupo define como vai registrar, só que claro, esse 
critério de registro tem que estar descrito dentro do seu regimento interno. 
Como é que a gente vai fazer as visitas? Quem vai visitar a família? O que é 
que vai verificar na visita? Na verdade na prática o que está acontecendo, 
são reuniões, as reuniões que aconteceriam normalmente dentro do grupo, 
dentro da associação, elas se dão na família, na propriedade. Então todos 
conhecem todos os produtores e isso aqui gera a que stão da 
responsabilidade solidária. Vão entender o porquê d a responsabilidade 
solidária.  Aí onde é que entra a questão da amostragem? Sobre a família. 
Então se essa associação tem nove famílias, por exemplo, nós verificamos 
três, então quando se faz a verificação do núcleo, não se faz sobre todas as 
propriedades, se faz sobre a raiz quadrada das famílias do grupo, então é 
uma verificação, aí sim, por amostragem. E como é que funciona esse 
controle? Bom, essa visita registrada, no final da visita se faz uma reunião 
com todas as famílias, e aí todas as famílias levam o seu documento de 
onde foi registrada a sua visita, e aí de novo todo mundo sabe o que está 
acontecendo em todas as propriedades. E por que esse aval é solidário? 
Porque apesar do certificado hoje legalmente, pela lei, o certificado vai 
pra família, a responsabilidade do certificado é da  associação. Se 
alguma família cometer algum deslize, ou a associaç ão toma uma 
providência ou quem perde a certificação é toda ass ociação . 
(Informação verbal – grifos nossos)48 

Se estes avanços são bastante contundentes com relação à 

institucionalização dos sistemas participativos de garantia, a questão da venda direta 

de produtos orgânicos permanece como um tema que não evoluiu na mesma 

proporção porque esta forma de comercialização, ainda que prevista em lei, não foi 

contemplada no desenho do SIS-Org, estando excluída, portanto, do sistema. Essa 

colocação nos foi apresentada por outra liderança da Ecovida, quando consultada 

sobre o que representou, para os agricultores familiares, a entrada em vigor das 

novas regras49 que regem a produção orgânica no Brasil. Na sua acepção: 

Sinceramente? Acho que não muito... não sinto uma movimentação no 
campo, em seus setores mais ou menos organizados, em função desta 
legislação. Como disse [antes], vai depender também das atitudes do órgão 
fiscalizador. Se ele começar a atuar – e autuar – acredito que haverá uma 
busca por parte dos agricultores de se regularizarem. Neste ponto, estamos 
bem de legislação. Em relação à maioria dos outros países abrimos duas 
outras possibilidades: os OPACs e as OCS. Está última, para mim, o grande 
avanço da nossa legislação em termos de inclusão de Agricultores 

                                                 
48 Informação fornecida por B2 em entrevista em Ipê, Rio Grande do Sul, em Abril de 2009. 
49 Na pergunta referimo-nos à Lei 10.831 (23/12/2003) e o Decreto nº 6.323 (27/12/2007) que a 
regulamenta, cuja aplicação passa a viger somente em 2010. 



 

96 
 

 

Familiares. Pena que ela é considerada um pouco de segunda classe e não 
entrará no SisOrg. Acho que sobre isto ainda devemos evoluir, incluindo as 
OCS no SisOrg. (Informação verbal)50 

O que nosso entrevistado buscou externar é que a partir da entrada em vigor 

do Decreto nº 6.323, todos os produtores que almejam comercializar seus artigos  

como orgânicos, sob a forma de “venda direta”, terão de estar formalmente 

credenciados junto ao MAPA e vinculados a um Organismo de Controle Social 

(OCS). Sobre esse aspecto, assim se posicionou outra liderança da Rede Ecovida: 

O que é o controle social? Primeiro, lá na lei diz que o controle social só 
pode ser conduzido por associações, cooperativas, sindicatos, prefeituras, 
instituições públicas, que tenham na equipe técnica algum membro 
qualificado pra avaliar a questão de orgânicos. Ou seja, tem que ter um 
técnico responsável que conheça essa área, primeiro ponto. Segundo, é pra 
agricultores familiares, única e exclusivamente. E o terceiro ponto, esses 
agricultores familiares têm que estar organizados. Ou seja, o controle 
social.. ah, e o quarto ponto pra  venda direta. Então, o controle social vai 
funcionar pra grupos de agricultores familiares que façam venda direta e 
estejam lincados [ligados] a algum organismo, pode ser a própria 
associação, mas que tenha um técnico... pelo menos um técnico que possa 
gestionar esse processo. (Informação verbal)51 

A insatisfação em relação à não incorporação dos OCS no desenho do 

SisOrg brasileiro foi objeto de um pronunciamento formal por parte da Rede Ecovida 

de Agroecologia, dirigido ao Movimento de Agricultura Orgânica (MAELA), durante a 

realização do Fórum Latinoamericano de Sistemas Participativos de Garantia, nos 

seguintes termos: 

A Rede Ecovida de Agroecologia gostaria de trazer a público o 
entendimento que as OCS são organismos de avaliação da 
conformidade, devendo, portanto, integrar o SisOrg , alterando assim o 
disposto no parágrafo único do artigo 6° da IN n° 1 9 de 28 de maio de 2009 
a OCS. O fato de poderem ser associações informais não invalida esta 
defesa, visto que as responsabilidades decorrentes de procedimentos 
equivocados podem recair sobre as pessoas físicas cadastradas na OCS 
em questão. Temos consciência que esta proposição pode implicar uma 
alteração no texto da Lei 18.831, em seu artigo 3°,  primeiro parágrafo. 
Propomos ao movimento de agricultura orgânica, em seu sentido mais 
amplo, a se somar na defesa desta proposta. (REDE ECOVIDA, Anexo B, 
destacado no original) 

No nosso entendimento as feiras-livres representam a expressão maior da 

modalidade de venda direta de produtos orgânicos. Não obstante, nem todas as 

prefeituras municipais reconhecem essa questão como uma de suas atribuições. 

                                                 
50 Informação fornecida por B6 em entrevista em Ipê, Rio Grande do Sul, em Janeiro de 2011. 
51 Informação fornecida por B2 em entrevista em Ipê, Rio Grande do Sul, em Abril de 2009. 
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Vale a pena analisar suas ponderações a respeito deste assunto ao referir-se o caso 

de Porto Alegre, Caxias do Sul ou Curitiba: 

Agora, por exemplo, pessoal que está fazendo feira em Porto Alegre, a 
prefeitura, a SMIC52 de Porto Alegre que é quem controla a feira está 
exigindo do pessoal: está chegando final do ano e nós queremos 
certificação, senão, ninguém vende produto aqui. A feira de Caxias, a 
mesma coisa, a feira de Curitiba mesma coisa. Então está ocorrendo uma 
pressão... Por quê? A responsabilidade sobre as feiras é do município, e se 
tu estiveres vendendo produto orgânico no município sem estar legalizado, 
quem de direito fiscaliza? Não quer saber se o município não está se 
importando com isso ou não, está vendendo produto, está irregular: bom 
vamos autuar a feira. Mas isso é um problema do município! (Informação 
verbal)53 

O trecho a seguir descreve a negociação realizada por membros da Rede 

Ecovida com grandes cadeias de supermercados para a venda de seus produtos. Ao 

fim e ao cabo, esta é uma questão que cobra inegável importância.  

Numa reunião há uns dois ou três anos com a Rede Zona Sul no Rio de 
Janeiro indo apresentar a Rede Ecovida, alguns mercados começaram: - 
Não porque nós não reconhecemos a Rede Ecovida, se quiserem, aqui tem 
que ser certificado pelo IBD ou ECOCERT, e a gente puxou uma reunião... 
e os primeiros mercados que participaram foi o Zona Sul, e o gerente do 
Zona Sul foi bem claro conosco assim, categórico - Pra mim não me 
interessa o que é o produto de vocês, se ele é orgânico, se ele é ecológico, 
se ele é agroecológico, se tem uma questão social envolvida, se é o IBD 
que certifica, se é a Ecovida, ou seja lá quem for, o que me interessa é que 
alguém tem que assumir a responsabilidade pelo que vocês tão dizendo 
que estão vendendo e não vai ser eu. Então, essa é a posição do mercado, 
[...] que alguém assuma a responsabilidade de dizer que aquilo realmente é 
aquilo, pra eles não terem problema com consumidor, mas eles se eximem 
da responsabilidade. (Informação verbal)54 

Essa abordagem não seria minimamente consistente sem levar em conta um 

aspecto que aparece como recorrente na interlocução proposta entre o contexto 

brasileiro e espanhol. Referimo-nos aqui ao modo como os atores interpretam a 

questão do SPG, em especial ao fato de considerá-lo como um sistema cuja 

vocação primordial seria os chamados canais curtos de comercialização. Há, 

decerto, visões muito distintas em relação a esse fato. Para esta liderança da Rede 

Ecovida esse dilema é claro: 

É, essa é uma pergunta que eu também gostaria de ter a resposta com 
precisão. Nós, discutimos hoje, isso sim, que não teria o porquê se adequar, 
porque nós não vamos mudar o processo que está. Hoje, por exemplo, nós 
temos dentro da nossa gama de produtores aqui, é claro que como a gente, 
e nós temos o mercado muito forte em várias regiões, nós achamos que 
trinta por cento dos agricultores teriam necessidade de certificação ou 

                                                 
52 Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. 
53 Informação fornecida por B2 em entrevista em Ipê, Rio Grande do Sul, em Abril de 2009. 
54 Informação fornecida por B2 em entrevista em Ipê, Rio Grande do Sul, em Abril de 2009. 
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algum formato de certificação, os outros não. Então porque certificar se não 
se tem interesse nesses outros mercados? É mais ou menos de porque que 
nós o ano passado mandamos suco de uva e molho de tomate pra o 
Canadá com certificação da Rede Ecovida, que foi uma quantidade irrisória 
pra mercado externo, pra exportação e esse ano mandamos suco de uva, 
doce de figo e doce de uva pra Alemanha com certificação da Rede 
Ecovida. Uma questão política. Nós temos que abrir precedentes políticos. 
(Informação verbal)55 

 

“Abrir precedentes políticos” assume muitos significados, mas certamente há 

que ser interpretado como o esforço por romper as barreiras impostas por um 

cenário mundial que invariavelmente vê a certificação por terceira parte como critério 

único e exclusivo de reconhecimento dos atributos dos produtos orgânicos. Todavia, 

parece claro que para estas lideranças da Rede Ecovida a idéia do SPG não pode 

estar encapsulada na visão estrita e exclusiva do comércio local: 

De acordo com os princípios da Agricultura Orgânica, que luta pela 
Soberania Alimentar dos povos, os mercados locais e nacionais são 
prioridade para os/as produtores envolvidos nos SPGs. Mas em função 
dos diferentes contextos nos quais estão inseridos,  muitas vezes os 
produtores têm a oportunidade e a necessidade de ac essar o mercado 
internacional.  Acreditamos ainda que a credibilidade do produto ou 
processo gerada pelos SPGs não pode ser limitada por espaços 
geográficos. Portanto, o fórum manifesta seu apoio ao reconhecim ento 
internacional dos SPGs e à possibilidade de que os produtos 
garantidos por estes processos possam transitar ent re diferentes 
países . (Informação verbal – o destaque é nosso)56 

Decididamente essa não é voz corrente entre os entusiastas do Sistema 

Participativo de Garantia na Espanha e Andaluzia. Algumas das posições, como 

veremos posteriormente, não somente são categóricas em cingir a lógica dos SPG à 

escala local, mas inclusive mostram-se totalmente contrárias ao estabelecimento de 

critérios uniformes ou padrões básicos que regulem essa forma de certificação em 

escala mundial. Seria esse um cenário típico da ânsia incontida dos agricultores 

familiares dos países em desenvolvimento no sentido de acessar os mercados de 

Europa e das nações do chamado “primeiro mundo”? Apesar de relevante, essa 

discussão escapa ao recorte proposto nessa tese.  

Por ora cabe finalizar a exposição sobre os processos de certificação de 

orgânicos no Brasil, abordando uma experiência extremamente interessante para os 

objetivos deste estudo, sobretudo porque representa uma via distinta à adotada 

pelos produtores agrícolas tanto com relação à busca de diferenciação dos seus 

                                                 
55 Informação fornecida por B2 em entrevista em Ipê, Rio Grande do Sul, em Abril de 2009. 
56 Informação fornecida por B6 em entrevista em Ipê, Rio Grande do Sul, em Janeiro de 2011. 
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produtos como no que afeta à estratégia de organização, escolhida para acessar 

novos mercados.  

 

2.2.2 A Certificação por terceira parte em foco: A experiência do arroz “Amigo do 
Taim” 
 

O itinerário metodológico desta pesquisa incluiu a experiência do arroz 

“Amigo do Taim” por quatro razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque 

representa um caso extremamente peculiar referente a um processo de certificação 

por terceira parte, que até o presente momento mostrou-se como bastante promissor 

para os interesses dos produtores agrícolas e para os demais atores envolvidos, não 

obstante ser um processo ainda recente e, por esse motivo, dependente de uma 

análise mais aprofundada e consistente. Em segundo lugar, porque reflete uma 

experiência peculiar de diferenciação de um produto obtido numa região – o extremo 

meridional gaúcho – conhecido nacionalmente por refletir um modelo de orizicultura 

empresarial, fortemente ancorado nas tecnologias da revolução verde e na produção 

em larga escala. O arroz “Amigo do Taim”, como veremos a continuação, destoa 

completamente desse padrão sócio-produtivo. Em terceiro lugar, porque trata-se de 

uma experiência de certificação por terceira parte que, não obstante o pequeno 

número de produtores envolvidos, aglutina em torno de si tanto agricultores 

familiares quanto não familiares, fato que nos convida a refletir sobre outras 

possibilidades de organização de processos associativos para além da exclusividade 

de dinâmicas centradas numa única forma social de produção.  

Em quarto lugar, mas não menos importante, porque o “Amigo do Taim” 

corresponde a uma dinâmica de diferenciação que busca conciliar dois tipos de 

atributos, ou apelos, bastante distintos. Um deles é o de ser um produto orgânico, 

em conformidade com os padrões que vimos até aqui examinando. O outro tem a 

ver com o fato de ser gerado no interior de uma área mais ampla – a Estação 

Ecológica do Taim – que representa uma das principais estações ecológicas do Rio 

Grande do Sul e um dos ecossistemas mais singulares do Brasil. Em suma, reveste 

importância porque se estrutura em cima de duas grandes modalidades de apelo à 

diferenciação, quais sejam, o de ser um produto orgânico e o de ser obtido num local 

específico da geografia sul-riograndense. Antes de entrar propriamente na discussão 
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desta experiência, convém descrever alguns aspectos que identificam esta área 

protegida do Brasil.  

 

2.2.2.1 A Estação Ecológica do Taim 

A Estação Ecológica do Taim ou Reserva do Taim está localizada no Sul do 

Rio Grande do Sul, próximo à fronteira com a República Oriental do Uruguai, sendo 

uma das principais estações ecológicas desta unidade federativa brasileira e um dos 

ecossistemas mais importantes do país do ponto de vista da biodiversidade. Possui 

uma área de 33.815 hectares que se distribui pelos municípios de Rio Grande e 

Santa Vitória do Palmar, compreendendo uma estreita faixa de terra entre o Oceano 

Atlântico e a Lagoa Mirim (fig.10).  

 
Figura 10 – Mapa ilustrativo da localização da Estação Ecológica do Taim. 
Fonte: Elaboração da autora. 
 
Foi criada através do Decreto nº 92.963 em 21 de Julho de 1986 como 

resultado da pressão exercida pelos movimentos ecologistas, e da população em 

geral, em defesa da fauna existente na região, especialmente por se tratar de um 

dos locais que acolhe aves migratórias vindas da Patagônia, bem como pela beleza 

das paisagens que se encontram em seu interior e por possuir uma flora 

extremamente bela e diversificada. Todavia, é também uma região marcada por 

imensos terrenos alagadiços – os banhados – que desde o começo do século XX 

converteram-se, em boa medida, em lavouras destinadas à produção de arroz 
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irrigado, mediante uso de tecnologias intensivas e altamente dependentes de 

insumos químicos (herbicidas, inseticidas, fungicidas) com seus conhecidos 

desdobramentos sobre a saúde de ecossistemas sensíveis como é precisamente o 

caso da Reserva do Taim.  

Não menos importantes são os impactos deletérios trazidos por muitas obras 

de irrigação (estações de bombeamento, barramentos, transposições e retenções) 

totalmente irregulares, como alude Silva (2008) em seu trabalho, os quais alteram os 

cursos d’água, gerando uma série de infrações ambientais que só muito 

recentemente começam a ser coibidas pelos agentes de fiscalização e percebidas 

pela população em geral. Cabe referir que historicamente essa forma de ocupação 

do espaço e de exploração dos recursos naturais foi amplamente apoiada pelo 

Estado brasileiro, especialmente em sua fase autoritária, mediante financiamento 

público destinado ao investimento e custeio da lavoura arrozeira. Exemplo patente 

de um certo tipo de aberração sócio-ambiental pode ser visto no caso de Programas 

como o Provárzeas, concebido durante o auge do regime militar, que em nome dos 

objetivos de ampliar as áreas de produção de arroz, mediante drenagem e 

sistematização de várzeas irrigáveis, sacrificou milhares de hectares de áreas de 

preservação ambiental, destruindo nascentes e cursos d’água, assoreando rios, 

produzindo novos desertos e a destruição de ecossistemas. Eis aqui um dos motivos 

que explicam o trabalho desenvolvido por organizações não-governamentais como é 

precisamente o caso do Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental (NEMA) 

que examinaremos a seguir. 

2.2.2.2 O NEMA e a criação do arroz “Amigo do Taim” 

O NEMA é uma entidade privada, sem fins lucrativos e de utilidade pública, 

reconhecida por Lei municipal exarada pela Prefeitura de Rio Grande, nº 4.219 de 17 

de novembro de 1987, sendo qualificada como Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP) pelo Ministério da Justiça desde 2005. Seu surgimento se 

deve à iniciativa de um grupo de estudantes de Oceanologia da Fundação 

Universidade do Rio Grande, durante a década de 1980, que criou inicialmente o 

Núcleo de Educação Ambiental. 

A vocação original do NEMA esteve essencialmente centrada nas questões 

que afetam à dinâmica dos ecossistemas marítimos e costeiros (proteção de 

mamíferos marítimos, de dunas, etc.), sobretudo em função da parceria acadêmico-
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científica existente com a faculdade de Oceanologia da Fundação Universidade de 

Rio Grande. Todavia, atualmente a situação é um pouco distinta, justamente porque 

a iniciativa concernente ao arroz “Amigo do Taim” converteu-se na experiência mais 

importante levada a cabo por esta ONG, segundo pudemos constatar nas 

entrevistas realizadas com seus protagonistas. Esse fato supôs a necessidade de 

qualificação de seu quadro técnico em diversas áreas que vão da produção 

agropecuária à transformação, beneficiamento, comercialização e, logicamente, dos 

procedimentos que cercam a certificação do arroz irrigado produzido de forma 

orgânica. A agroecologia corresponde ao marco teórico e conceitual que orienta a 

assistência prestada aos agricultores que participam desta iniciativa. 

Desde o começo desta etapa, o trabalho desenvolvido pelo NEMA na 

Reserva do Taim esteve dirigido ao esforço por conciliar os objetivos de educação 

ambiental e de preservação deste ecossistema com a busca por oferecer 

alternativas de reprodução social para as pessoas que habitam os arredores da 

reserva, especialmente pescadores artesanais, artesãos e demais moradores, cuja 

sobrevivência depende diretamente do uso dos recursos naturais locais. Questões 

cruciais como o ordenamento territorial, acesso de visitantes interessados em 

conhecer a fauna e a flora regional inscreviam-se no elenco de questões que essa 

ONG assume como preocupações de primeira ordem. 

Uma das ações relevantes tem sido no sentido de propor iniciativas de 

educação e treinamento destas pessoas para permitir a realização de visitas 

turísticas acompanhadas ao entorno da Reserva, através de trilhas concebidas 

exatamente para esta finalidade. Todas estas propostas foram incluídas em um 

Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira 

– PROBIO que o NEMA teve aprovado, em 2002, o qual contou com o financiamento 

do Ministério do Meio Ambiente e de outras organizações internacionais como é o 

caso do Banco Mundial. Todavia, surgiram novas demandas, como revela a fala de 

um dos técnicos do NEMA: 

A questão da educação e da participação da comunidade na gestão 
ambiental da unidade de conservação não foi um anseio comunitário, isso 
foi uma solicitação da estação ecológica do Taim... “Olha, já que estão 
fazendo isso aí, eu quero isso aqui porque eu não tenho nada”, na época 
eles não tinham nada disso, na época a estação vinha de um período de 
muito... de uma fase muito fiscalizatória, começando para uma fase de 
diálogo e abertura para a comunidade que agora tá praticamente, bastante 
estabelecida. E aí, a gente contratou alguns consultores externos para 
analisar o nosso plano e, dos três, dois deles disseram: - Mas tem uma 
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coisa aqui que a bibliografia aponta como principal conflito do Taim com a 
região, que vocês não tocam, que é a questão do arroz. E nós - Pô, é 
verdade.. Mas só que ninguém na comunidade tinha falado de se fazer uma 
coisa nisso. Bom, mas aí nós inserimos a questão do que a gente, na 
época, muito singelamente, colocou como plantio ecológico, não orgânico. 
Se montou esse plano, eles abriram a fase dois, a gente submeteu 
novamente à aprovação, aí em um vulto muito maior, e para dois anos, e foi 
aprovado de novo, então a gente pode implantar essas ações todas. 
(Informação verbal)57 

A segunda fase deste projeto do NEMA, a qual ensejava a busca de 

alternativas sustentáveis de produção no âmbito da região correspondente à 

Reserva do Taim, iniciou-se em 2003. Todavia, havia outros aspectos que 

contribuíram para a emergência desta experiência, como revela o depoimento de 

nosso entrevistado: 

Do arroz, o objetivo inicial era simplesmente produzir, não tinha nenhuma 
ambição de comércio, ou coisas assim. E, para isso, a gente conseguiu no 
projeto, dinheiro para os insumos, ou seja, a gente pagava para o cara 
plantar. Se ele colhesse, ele ia vender, não se sabia nem como, porque ia 
vender como arroz comum. Mas se não desse nada, ele também não ia ter 
prejuízo, a não ser o trabalho dele. Bom, mas esse era o risco que ele iria 
correr. Aí, como a gente entrou em contato com muita instituição, na época 
o IRGA58 de Santa Vitória nos apresentou uma associação lá, que é a 
associação ATLA, a Associação dos Trabalhadores da Lavoura do Arroz, 
que é um assentamento rural feito pelo governo Olívio, nuns moldes 
diferentes do INCRA59, uma coisa diferenciada. E a Estação Ecológica do 
Taim nos apresentou um produtor aqui de Rio Grande, que planta lá no 
município de Santa Vitória, mas que mora aqui, que tinha muitos conflitos... 
o pai dele já tinha tido com a estação, porque as lavouras dele são muito 
próximas da estação. - Pô, quem sabe vocês começam a trabalhar isso aí? 
Para a nossa sorte, esse produtor de Rio Grande, além de lavoura, ele 
também seca e armazena, ele tem um engenho aqui na Quinta. E ele é um 
cara aberto, novo que nem eu, e disse - Bom, vamos lá, vamos fazer ! A 
gente começou... Aí nós fizemos o primeiro plantio em 2003, 2004, com sete 
hectares, cinco hectares lá com a ATLA, e dois hectares com o FC, que é o 
produtor daqui. E deu certo, ou seja, se colheu arroz. Aí os caras: - Não, 
mas se colheu, o produto orgânico vale mais... Toda essa falatória do 
orgânico, aí a gente já começa a entrar no produto orgânico que nós 
tínhamos também aquela velha discussão: nem tudo que é orgânico é 
ecológico... Mas olha, a gente acabou adotando a nomenclatura orgânica, 
porque é a nomenclatura que ganhou... (Informação verbal)60 
 

                                                 
57 Informação fornecida por B8 em entrevista em Rio Grande, Rio Grande do Sul, em Janeiro de 
2011. 
58 O Instituto Riograndense de Arroz é uma autarquia do Estado do Rio Grande do Sul dedicada à 
pesquisa, experimentação, transferência de tecnologia e política para a cultura do arroz irrigado. 
59 Este assentamento está localizado em Médanos, 2º Distrito de Santa Vitória do Palmar. Surgiu em 
2002 por iniciativa do governo do Estado do Rio Grande do Sul, na gestão de Olívio Dutra, que 
adquiriu uma área de 393 hectares, próxima à BR 471, onde foram assentadas 15 famílias, 
essencialmente formadas por ex-trabalhadores da lavoura arrozeira, sendo a primeira experiência de 
assentamento nesse município do extremo sul gaúcho. O Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA) reconheceu a existência deste assentamento como tal, fato que propiciou 
aos produtores o acesso a políticas públicas como no caso do PRONAF. 
60 Informação fornecida por B8 em entrevista em Rio Grande, Rio Grande do Sul, em Janeiro de 
2011. 
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Mas o fato de haver conseguido produzir arroz nesta região não representava 

nenhuma novidade, como mencionamos anteriormente. A questão que se 

apresentava agora era muito mais complexa, se temos em mente a forma com que 

deveria ser comercializado um produto, que apesar de representar uma ínfima 

quantidade para os padrões regionais, era logicamente diferenciado, como revela a 

fala de nosso entrevistado: 

Como é que vamos vender isso? Como é que vamos aproveitar isso? Aí 
fomos atrás [...] Isso já como um desdobramento do projeto, o projeto tinha 
se encerrado ali, a gente plantou, produziu, mostrou... Poderia ter parado, 
mas não é esse o objetivo. Porque pro agricultor também, se a coisa não 
rende renda, que dê sustento, ele vai não ser orgânico não... É diferente do 
cara que mora na cidade ter um sítio orgânico por hobby. Aí a gente entrou 
em contato com o CAPA, que eu tenho conhecidos lá no CAPA, o 
engenheiro agrônomo EM, e nessa época o CAPA tava organizando 
produtores, associações, etc. O que ele faz para vender para a prefeitura de 
Pelotas, dentro do programa “Alimentando a Cidadania”, alguma coisa 
assim, compra de produtores e... A gente fez essa embalagem normal, o 
saquinho simples, conseguimos uma empresa aqui na Quinta também que  
- não, eu faço pra vocês”, conseguimos desdobrar ele, caiu na nossa, caiu 
na idéia... Comprou a idéia e a gente... Foi ótimo, porque ele pegou... O [...] 
secou, armazenou, essa outra empresa [...] pegou, processou, botou no 
saquinho e nós entregamos tudo em Pelotas, e foi um sucesso. (Informação 
verbal)61 

Mas como ocorre com outras iniciativas governamentais, a mudança de 

partidos políticos nas administrações municipais é responsável pelo fim de muitos 

projetos sociais, inclusive os que geram resultados positivos, como é o caso em 

questão. Ademais, havia também outras questões técnicas a serem enfrentadas: 

Quer dizer, além de não usar veneno, ainda ganham mais. Isso funcionou 
no primeiro ano, no segundo ano a gente aumentou um pouco a área e 
repetiu o programa, e o programa acabou, porque ele era vinculado às 
prefeituras, aí teve eleição, trocou o prefeito... Bom, aí desanda tudo. Aí foi 
o terceiro ano, eu acho, nós, infelizmente, tivemos que entregar tudo no 
convencional, aí deu... O produto não tinha certificação, a confiança era 
nossa, o certificado era nosso. Mas, o programa lá aceitou, a prefeitura 
aceitou, a confiança no NEMA, etc e tal, e foi. Então, aí nesse terceiro ano, 
a gente ficou com duas coisas a resolver... Olha, para ir para o mercado, a 
gente tentou repetir, até repetiu com a prefeitura de Santa Vitória, mas, 
bom, deu problema, aí começou... Eles só compravam “X” quantidade de 
cada produtor, era uma quantidade, para arroz, muito pequena [...] As 
pessoas também que eles entregavam isso aqui, tinham uma certa 
resistência, porque a gente só fazia ele integral, a gente não fazia o polido... 
Aí nós tínhamos duas coisas para resolver, para ir pro mercado: certificação 
e embalagem, para dar tempo de prateleira, porque isso aqui bichava... 
Fomos para o mercado com isso aqui62. Bom, a maioria voltou. Chegou o 

                                                 
61 Informação fornecida por B8 em entrevista em Rio Grande, Rio Grande do Sul, em Janeiro de 
2011. 
62 Neste momento da entrevista nosso entrevistado mostrava um pacote de arroz de 1 quilograma em 
uma embalagem comum de arroz, ou seja, sem ser embalado à vácuo, como é o caso do “Amigo do 
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verão, e voltou tudo com gorgulho, porque as pessoas, apesar de ser 
orgânico e ecológico, não querem comprar com gorgulho. O mercado não 
compra... Raros são os que não se importam e comem o gorgulho junto. 
(Informação verbal)63 

Não obstante, todos estes desafios e dificuldades acabaram por gerar outras 

reflexões e questionamentos, os quais convergiram para a adoção de uma nova 

estratégia de organização dos produtores e demais atores sociais envolvidos, que 

até então era impensável para os padrões locais.  

Aí a gente, nessa época, procurou de novo o CAPA... [...] Com a Rede 
Ecovida, a gente conversou várias vezes, mas no fim, não tava estruturada 
o suficiente para meter um selo aqui e a gente sair vendendo pro mercado. 
E aí foi o próprio E que veio de um congresso em Florianópolis e me disse 
assim: - Gordinho (ele me chama de gordinho), tem lá uma certificadora lá, 
que tá começando em Santa Catarina, lá o J. ... Acho que é a certificadora 
de vocês. Porque eu também tinha procurado uma outra certificadora e não 
tinha gostado, porque tinha recebido uma resposta muito comercial. Quando 
eu perguntei como é que é para certificar, eles: - Ah, preenche esse 
formulário, me paga aí essa taxa no banco aí que depois a gente 
conversa... Eu digo - Bah, mas assim não, né, assim também não! [...] Não 
me importo de pagar, porque acho que todo mundo tem que receber, mas... 
E aí nos acertamos, aí entrei em contato com a Ecocert, expliquei o projeto, 
falei com o J., ele achou sensacional... Conseguimos o certificado, e aí 
faltava ainda a embalagem a vácuo. Aí eu andei atrás de várias, andei atrás 
de algumas empresas de Pelotas, primeiro esse parceiro aqui, se ele não 
queria instalar a maquininha, o CAPA tinha uma máquina, que era da Sul 
Ecológica, que a Sul Ecológica já não conseguiu operacionalizar bem a 
máquina, tava a fim de se desfazer da máquina, mas aí o nosso parceiro 
aqui, o beneficiador disse - Olha, eu to largando também... Eu to 
tercerizando, ou seja, ele tava fazendo o arroz dele em outro lugar e só 
vendendo [...] Fui atrás de outras indústrias em Pelotas, através do meu 
irmão, que trabalha com arroz convencional há muito tempo... Outro 
mercado, outra coisa. E aí eu digo - Pô, me consegue quem é que embala a 
vácuo. Na verdade eu achava, na minha cabeça, que em Pelotas tinha que 
ter uma indústria que embalasse a vácuo, achava uma coisa simples. Não 
tinha, não era uma coisa tão simples assim. Não tinha, parece 
impressionante, não é? (Informação verbal)64 

Difícil imaginar que na região que concentra um dos maiores centros de 

beneficiamento de arroz da América Latina não houvesse uma só empresa capaz de 

embalar a vácuo este produto. É importante mencionar que não se tratava de uma 

questão meramente relacionada à apresentação do arroz beneficiado, mas um 

imperativo decorrente da natureza de um produto que, por ser orgânico, enfrentava 

problemas associados à questão da armazenagem. 

                                                                                                                                                         
Taim” que representa a forma atual que assume o produto após o beneficiamento da empresa 
Josapar. 
63 Informação fornecida por B8 em entrevista em Rio Grande, Rio Grande do Sul, em Janeiro de 
2011. 
64 Informação fornecida por B8 em entrevista em Rio Grande, Rio Grande do Sul, em Janeiro de 
2011. 
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Porque a embalagem a vácuo a gente já sabia que era a única coisa que 
dava um tempo de prateleira, o V65 já praticava assim, a gente, nesse meio 
do caminho teve contato com o V, no início de tudo o V veio aqui, deu até 
uma palestrinha para o pessoal da ATLA, o V é uma referência de arroz 
orgânico. Bom aí daqui, fomos a Pelotas... A Josapar66 se interessou.  - Ah, 
quero ver o que que é isso. Como a gente já tinha isso aqui, ou seja, a 
gente já tinha feito, não era só uma idéia, já existia um concreto... Marcada 
uma reunião, eu fui lá, mostrei, expliquei tudo isso que eu expliquei até 
agora para vocês, e digo - Olha, para a gente seguir adiante, a gente tem 
que embalar a vácuo e o NEMA não tem condições de embalar a vácuo. 
Porque a gente teve até a idéia, quem sabe o NEMA monta um galpão, 
embala, mas... Não temos nem situação estatutária para fazer isso, e não 
queríamos fazer... Aí a Josapar topou a idéia. Topou a idéia, porque 
também tava com vontade de se lançar nesse mundo aí, sem também 
conhecimento de mercado nenhum. Comprou a máquina da Sul Ecológica, 
para vocês verem como é que são as coisas... Comprou a máquina, claro, 
aí eles têm engenheiros, técnicos, que conseguiram fazer a máquina 
funcionar bem, e a gente fez um acordo que vale até hoje, isso foi em 2006, 
2007 eu acho... Que nós preferencialmente fornecemos o arroz para a 
Josapar, a Josapar preferencialmente compra do grupo Amigo do Taim, e 
embala e vende na marca dela, ela tem a marca Tio João orgânico. 
(Informação verbal)67 

A parceria entre o NEMA e a Josapar trouxe benefícios para ambos. No 

primeiro caso, por assegurar a excelência do beneficiamento do produto, permitindo 

com que o mesmo pudesse chegar aos mais distintos locais de comercialização. 

Para a Josapar supôs a possibilidade de estabelecer vínculos diretos com 

produtores locais, incluindo famílias sem-terra assentadas pelo governo estadual, 

como mencionamos anteriormente, o que por si só, oferece a esta grande empresa 

uma oportunidade ímpar para evidenciar seus compromissos com a 

responsabilidade social e ambiental no âmbito local e regional. 

A quantidade de arroz orgânico beneficiado e comercializado ainda é muito 

pequena. Todavia, trata-se de um produto altamente diferenciado e de excelente 

qualidade, cujo objetivo é o de atender a mercados mais exigentes, fortalecendo a 

imagem de uma empresa identificada com o esforço de atender a um consumo 

segmentado e bastante diversificado. A avaliação desta experiência, portanto, é 

altamente positiva, trazendo benefícios a todos os implicados, como revela nosso 

entrevistado em sua fala: 

                                                 
65 Nosso entrevistado refere-se ao agricultor JV, produtor de arroz orgânico e proprietário de 
estabelecimento rural situado no município de Sentinela do Sul (RS), distante cerca de uma hora de 
Porto Alegre, sendo considerado como um produtor pioneiro na agricultura orgânica do Brasil, 
atuando também como inspetor de uma empresa de certificação orgânica.    
66 Trata-se de empresa que detém a mais moderna e avançada planta de processamento de arroz da 
América Latina, sendo a maior beneficiadora de arroz no continente e a terceira maior empresa do 
mundo em seu segmento.  
67 Informação fornecida por B8 em entrevista em Rio Grande, Rio Grande do Sul, em Janeiro de 
2011. 
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Bom, isso, esse negócio com a Josapar nos garantiu a sustentabilidade do 
negócio em si, porque garantiu... Ela comprou tudo do produtor sempre, ela 
trabalhou dois ou três anos comprando mais do que vendeu, ou seja, ela fez 
estoque. Agora, o ano passado já não foi assim, já foi um ano que faltou... 
Chegou lá no finalzinho e o cara: - Arroz, eu preciso de arroz... Garantiu a 
sustentabilidade, porque o produtor tem compra garantida, ganha 30% a 
mais do valor comercial da saca, claro, e o NEMA também ganha. O NEMA 
ganha 15% do valor de cada saca comercializada com a Josapar, que é o 
dinheiro que a gente usa para a certificação, para os técnicos que atendem 
o projeto, para as viagens, etc. e tudo, isso foi acordado entre todos. É a 
forma de dar sustentação econômica a todo mundo, porque o NEMA não 
teria como ficar pedindo financiamento público68 para uma coisa que já tava 
virando. Eu acho que o financiamento público é sempre para dar o início, 
depois as coisas, de alguma maneira, tem que se sustentar. (Informação 
verbal)69 

Como mencionamos anteriormente, a produção do arroz orgânico começou 

com um número muito reduzido (7) de agricultores, todos pertencentes à ATLA e um 

médio produtor individual. Atualmente a área de produção orgânica, cultivada por 13 

agricultores, compreende escassos 230 hectares, se temos em mente que somente 

no município de Santa Vitória do Palmar são cultivados anualmente mais de 40 mil 

hectares de arroz branco no sistema convencional. Além disso, enquanto produz-se 

cerca de 100 sacos por hectare no sistema de produção orgânica, no sistema 

convencional a produtividade média gira em torno dos 160 sacos por hectare. 

Há diversos desafios de ordem técnica a serem enfrentados, entre os quais 

figura a questão da produção de semente orgânica exigida para atender a uma 

demanda que cresce ano a ano, bem como outros problemas, como é o caso da 

deriva produzida pela pulverização de herbicidas de lavouras próximas que podem 

provocar a contaminação acidental das áreas sob cultivo orgânico, inviabilizando 

todo o processo. É preciso mencionar que é o NEMA, e não os produtores de arroz, 

quem está certificado pela Ecocert. Mas se trata de uma certificação que inclui 

também a etapa de beneficiamento e embalagem do arroz realizada pela empresa 

Josapar.  

No trecho a seguir, nosso entrevistado explica como funciona, anualmente, a 

dinâmica da certificação do Arroz “Amigo do Taim”: 

Eu escrevo o projeto e peço a re-certificação, a certificação tem validade de 
um ano. Nós somos certificados pro mercado nacional, norte-americano e 

                                                 
68 Nosso entrevistado se refere ao fato de que a iniciativa do NEMA obteve o reconhecimento público, 
havendo recebido um prêmio em dinheiro conferido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o 
qual assegurou a compra dos materiais requeridos para a embalagem a vácuo do arroz produzido. 
Esse apoio público, ainda que pontual, foi igualmente decisivo para permitir que esse projeto não 
sofresse solução de continuidade. 
69 Informação fornecida por B8 em entrevista em Rio Grande, Rio Grande do Sul, em Janeiro de 
2011. 
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europeu. Porque tu opta, tu pode ser certificado pra vários mercados, e 
cada mercado tem suas regras específicas. [...] Eu faço esse projeto, mando 
para lá, eles me fazem um orçamento, me mandam, e eu assino aceitando 
esse orçamento, eles marcam a primeira visita. Aí eles vêm, com base em 
todas essas informações que eu dei pra eles, e mais umas planilhas deles, 
e vão visitar todos os produtores, todos os secadores, e toda a Josapar. 
Hoje, como esse processo ele é contínuo, eles além de visitar o que eu tô 
fazendo e o que eu vou fazer, eles visitam, eles auditam a minha safra 
passada, então eles pegam assim, eu disse que eu ia produzir tanto na 
safra passada, eu faço uma estimativa de produção. Quanto eu produzi? 
Quanto eu vendi para a Josapar? Vão lá na Josapar: quanto a Josapar 
comprou? Quanto a Josapar vendeu e o que que ela tem em estoque? Isso 
mais ou menos tem que bater, o arroz não pode dar cria. Isso, eu acho que 
não é nem uma certificação, isso, para mim, já é uma auditagem no 
processo, porque eles estão vendo o processo que passou, que eu já 
aconteci, então eles vêm, todo ano acontece isso. E eles, além dessa visita 
marcada inicial, onde eles fazem isso, eles podem, a hora que quiser, fazer 
visitas não programadas. (Informação verbal)70 

Esse processo de certificação levado a cabo pela Ecocert inclui todos os elos 

dessa cadeia produtiva, desde a lavoura arrozeira, transporte, beneficiamento até a 

embalagem do produto final, onde os cuidados são redobrados no sentido de 

impedir qualquer tipo de contato com o arroz convencional. Na esfera da produção, 

atenção especial é dada ao manejo das plantas invasoras (capim-arroz, arroz 

vermelho e preto, entre outros) sem o uso de qualquer tipo de produto agroquímico.  

E, no mais, com algumas plantas ditas como invasoras da lavoura, a gente 
tem que conviver, é uma questão só de convívio. Na verdade, depois que tu 
começa a conviver, tu vê que não é tão horrível assim, tu vê que tem muito 
mais um alarmismo. Não digo nem com relação ao capim-arroz, e com o 
vermelho, mas com as outras, com as gramíneas, que tem muito mais um 
alarmismo. Eu não considero realmente um problema. Então, todo ano 
esses produtores, nós com o agrônomo, fizemos um plano de manejo do 
orgânico conjunto, onde eles entram todos descritos com o que vão usar, o 
que vão fazer, as áreas georeferenciadas, os croquis, os mapinhas, e dentro 
desse plano de manejo orgânico, entra também as unidades secadoras, 
porque aí é a outra parte. Esse arroz, depois de colhido, ele vai para 
algumas unidades secadoras certificadas também, claro, essas máquinas 
são limpas previamente com cuidado, não pode haver mistura com arroz 
convencional, então, tanto a máquina que colhe, como o caminhão, tem que 
ser limpo, e o secador tem que ser certificado. Na certificação dos 
secadores, a gente, quando criou todo o processo, já fez isso também 
rastreado, ou seja, essa arroz hoje ele tem rastreabilidade. Pega esse 
codigozinho aqui, isso é o código do produtor lá na Josapar, com esse 
código tu chega na lavoura dele, tu vem vindo pra trás. O arroz ele é 
rastreado. Como é que a gente consegue isso? Esse arroz vai para o 
secador. O secador, nessa época, tá trabalhando só com produto orgânico, 
ele seca e é todo ensacado em sacos de 50 quilos. Esses sacos 
identificados com: produto orgânico, nome do produtor, safra, lavoura, etc, é 

                                                 
70 Informação fornecida por B8 em entrevista em Rio Grande, Rio Grande do Sul, em Janeiro de 
2011. 
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armazenado e, depois, ele vai para a Josapar, produtor por produtor, lote a 
lote, e a Josapar processa lote a lote. (Informação verbal)71 

Importa sublinhar outra diferença da produção orgânica de arroz em relação à 

produção convencional, e que repousa numa logística que resgata uma prática – o 

ensacamento do arroz colhido – que até então havia sido eliminada nas operações 

de colheita e transporte deste cereal aos engenhos, por conta da agilização dos 

processos e da almejada redução dos custos de operação. Nesse caso, estamos 

falando de uma dinâmica que preconiza a garantia da rastreabilidade do produto 

final e não a velocidade e otimização das diversas etapas que conformam esta 

cadeia produtiva.  

Igualmente interessantes são as observações feitas por nosso entrevistado 

quando interrogado sobre a questão dos custos da certificação: 

Vamos ver. Dez mil sacos são quinhentos mil quilos. Um centavo por quilo. 
Aí a Josapar deve ser o dobro, eu acredito que eles dobrem o nosso valor, 
mais ou menos, porque eles mexem com a mesma quantidade, apesar de 
ser um lugar só que eles visitam... Dois centavos, é cinco centavos por quilo 
vamos botar aí. É, porque a gente ainda paga alguns custos de 
deslocamento por fora, é um pouquinho mais caro do que isso aí que eu te 
falei, mas é isso aí, cinco centavos por quilo, não mais que isso... Não 
inviabiliza. Agora, se tu botar esse custo para um produtor sozinho, 
pequeno, acho que aí começa a inviabilizar, porque tem que vim lá o 
inspetor, só nesse cara, ele vai cobrar, em vez de cinco, ele vai cobrar 
quatro, porque o trabalho é quase o mesmo, aí a escala é que começa a dar 
melhorias. E é por isso que a gente tá todo no mesmo circuito. Bom, e o que 
o NEMA faz é isso, então o NEMA opera o sistema para a certificadora, por 
quê? Porque eu coordeno esse processo todo, né. Bom, aí dentro disso a 
gente dá cursos de agroecologia para os agricultores, dá curso de educação 
ambiental, dá palestra, dentro de outros projetos aqui do NEMA, leva eles 
pra conhecer outras ações, outras experiências, traz gente de fora pra cá, já 
se organizou, junto com a prefeitura de Santa Vitória, duas aberturas da 
colheita do arroz orgânico e da agricultura familiar. Todo ano tem lá em 
Santa Vitória a abertura... Vários movimentos no sentido de alavancar... 
(Informação verbal)72 

Um custo de 5 mil Reais pelo processo de certificação é visto como bastante 

factível para ser assimilado, de forma solidária, pelo conjunto de produtores, diante 

dos benefícios que acarreta  para todos os implicados nesse processo. Mas é mister 

reiterar que a missão de prover a assistência técnica aos agricultores é assumida 

totalmente pelo NEMA, dado que a Ecocert apenas informa, com base na consulta 

aos  regulamentos e protocolos, quais as práticas que podem ou não ser adotadas, 

como aponta em sua fala, nosso entrevistado:  

                                                 
71 Informação fornecida por B8 em entrevista em Rio Grande, Rio Grande do Sul, em Janeiro de 
2011. 
72 Informação fornecida por B8 em entrevista em Rio Grande, Rio Grande do Sul, em Janeiro de 
2011. 
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Tudo o que eu não sei, eu consulto a certificadora. Nós adotamos isso por 
regra, apesar de eles diferenciarem bem o trabalho de consultor dos 
certificadores, eles não nos dão consultoria. Se eu digo assim  - Ah, tô com 
problema com percevejo na lavoura, eles dizem - Ah, não sei o que tu vai 
fazer. Mas se eu digo assim - Eu vou usar tal produto, posso? - Não, tal 
produto não é aceito pela regra européia, isso eles fazem para mim, isso 
sim. - Eu vou fazer tal coisa... - Ah não isso tu não pode fazer. Isso é aceito, 
isso não é aceito... Então a gente tá sempre em consulta, vamos dizer 
assim. E a própria embalagem é aprovada pela certificadora, porque ela tem 
essas coisas aqui, o uso da marca deles e os selos, inclusive esse pacote 
aqui, como ele foi feito antigamente, não tem, mas agora já tem também o 
selo do mercado europeu com uma descrição da Ecocert francesa. 
(Informação verbal)73 

Ou seja, vemos aqui consubstanciadas as observações feitas no citado 

estudo realizado por Hatanaka e Busch (2008), o qual reitera que o papel das 

certificadoras por terceira parte tem sido muito mais no sentido de identificar se 

determinados procedimentos estão, ou não, sendo seguidos, e de apontar supostos 

riscos inerentes a determinadas práticas, em lugar de propriamente afiançar a 

segurança dos alimentos a serem consumidos ou a inocuidade dos processos que 

lhes engendraram. E não são poucos os desafios a serem encarados na busca de 

tecnologias adaptadas a esta forma de produzir: 

O pessoal da ATLA e da associação participam também lá do Fórum74 da 
agricultura familiar, esse produto hoje tá dentro da rede de comercialização 
do CAPA, que é um outro projeto do CAPA, lá da Rede, então a gente tenta 
também, através de outras atividades, manter relações e intercâmbios 
institucionais e pessoais. Esse ano a gente tá começando a desenvolver 
uma relação maior com a Embrapa, no sentido de que tem que desenvolver 
pesquisa, tecnologia. E a gente é produtor, e outras coisas, menos, por 
excelência... E, esse é outro problema que a gente tem, toda a tecnologia 
hoje, ela é voltada a um outro sistema de produção, seja com o uso de 
químicos, seja de um tamanho muito grande, a tal da agricultura 
empresarial... A gente precisa desenvolver uma coisa que não use 
agroquímicos [...]. (Informação verbal)75 

 Mas o fato é que apesar dos inúmeros desafios, as perspectivas do arroz 

“Amigo do Taim” são bastante otimistas. Entre 2009 e 2010 as vendas cresceram 

36%, havendo inclusive muitos orizicultores interessados em participar desta 

iniciativa, inclusive de outros locais. Todavia, isso nem sempre é possível porque se 

                                                 
73 Informação fornecida por B8 em entrevista Rio Grande, Rio Grande do Sul, em Janeiro de 2011. 
74 O Fórum de Agricultura Familiar da Região Sul do Rio Grande do Sul é uma entidade criada em 
1996, da qual fazem parte organizações ligadas à agricultura familiar, além de instituições públicas de 
pesquisa, ensino e extensão rural, entidades privadas e ONGs. Trata-se de um espaço de discussão 
e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável do Território Sul do RS. O 
público alvo das ações do Fórum inclui produtores familiares, assentamentos de Reforma Agrária, 
pescadores artesanais e outros coletivos deste território que realizam suas reuniões ordinárias nas 
dependências da Embrapa de Clima Temperado (Embrapa- CPACT), Pelotas, RS. 
75 Informação fornecida por B8 em entrevista em Rio Grande, Rio Grande do Sul, em Janeiro de 
2011. 
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trata de uma experiência circunscrita a um espaço de produção que vai da zona do 

Taim à Lagoa do Peixe, o qual conforma um único ecossistema, considerado como 

uma reserva da biosfera. Perguntado se existia algum protocolo ou termo que 

estabelecesse formalmente esse “recorte geográfico”, assim se expressou nosso 

entrevistado, acrescentando que nem mesmo com a empresa de beneficiamento 

existe um contrato formal: 

Não, não existe um protocolo escrito, assinado, não existe um acordo 
formal. Existe só esse plano de manejo, que faz anualmente, o resto tudo 
ele é discutido em reuniões e conversas. Nem com a Josapar nós temos 
nada formalizado, é tudo no fio do bigode, é no fio do bigode, há anos. Já se 
pensou em formalizar, mas depois fechou que não precisamos ainda, 
vamos chegar, talvez o dia que crescer muito, principalmente em número de 
produtores, que tu começa a perder a identidade, porque agora a gente 
trabalha com pessoas que já estão no processo há mais tempo, alguns 
desde o início, então tu tem uma boa identidade, tu vai já para as 
discussões, para as reuniões, as pessoas sabem já direito, então os novos 
já entram no esquema. Mas por enquanto a gente optou por não ter nada 
formalizado, a não ser as questões com a certificadora, essas são formais, 
tem os planos, o agrônomo assina, tem início da lavoura, tem um monte de 
papel porque a certificação, ela é baseada em confiança e papel, porque 
eles não conseguem estar aqui o tempo inteiro, então apesar das visitas, 
tudo, então tem muito papel, muito papel. (Informação verbal)76 

E como o NEMA avalia o papel desempenhado pelos processos de 

certificação a partir da experiência que até aqui vem sendo desenvolvida com a 

Ecocert? Essa pergunta foi respondida nos seguintes termos: 

A certificação, independente de ser importante ou não, ela é uma exigência 
de mercado. Ela é uma regra do jogo de mercado, então ela tem que existir. 
Eu acho, no estágio que a gente tá de agricultura orgânica, importante, 
importantíssimo. Por que? Ah, porque tem de tudo, a gente trabalha com ser 
humano. Infelizmente, o ser humano não é uma coisa que a gente possa 
confiar, infelizmente essa é a realidade... Tem de tudo. Então, a gente não 
pode correr o risco de tá comprando a sete reais o quilo o arroz orgânico, 
que não era nada orgânico, que o cara é um mentiroso, um sem-vergonha. 
Eu acho que a certificadora evita isso ao máximo? Não, eu acredito que 
não, acredito que o processo tenha furos, mas acho que dá uma - pelo 
menos a experiência que a gente tem com a Ecocert - dá uma boa 
seguridade ao consumidor, no caso, ao mercado. Acho que hoje ela é 
importante, ela é importante. (Informação verbal)77 

 Interessante observar que a maior parte dos estudos dedicados à questão da 

certificação de orgânicos apresenta a certificação por terceira parte e os sistemas 

participativos de garantia como dinâmicas necessariamente antagônicas e 

mutuamente excludentes. Todavia, a realidade é bastante mais complexa, se temos 

                                                 
76 Informação fornecida por B8 em entrevista em Rio Grande, Rio Grande do Sul, em Janeiro de 
2011. 
77 Informação fornecida por B8 em entrevista em Rio Grande, Rio Grande do Sul, em Janeiro de 
2011. 
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em mente situações, como as que detectou Radomsky (2009), de agricultores cujos 

produtos carregam tanto o selo da Rede Ecovida quanto de certificadoras privadas. 

Cumpre sublinhar que à época em que se desenvolveu o estudo de Radomsky, a 

Rede Ecovida não havia conquistado o status de OPAC junto ao MAPA o que, em 

última instância, restringia sua aplicação e seus efeitos no sentido de viabilizar o 

comércio78 destes produtos em outras esferas “para além das feiras e dos mercados 

locais”, como é o caso das médias e grandes superfícies de varejo.  

Ainda assim, não cabe dúvida de que esse tipo de situação reveste 

importância, evidenciando o caráter ambivalente desta opção que é descrita por 

Radomsky nos seguintes termos:   

Quando indaguei a um agricultor da região metropolitana de Porto Alegre o 
porquê de ele utilizar dois selos, sendo um deles da Ecovida, respondeu-
me: “a gente [da associação] sempre vai manter o selo da Ecovida, porque 
ele é importante aqui no Sul. Certificamos pela Ecocert porque eles 
baixaram muito o preço e havia tempos que nos ofereciam este serviço” 
(RADOMKSY, 2009, p.156-157; aspas no original) 

Coincidentemente, a certificadora mencionada nesse caso identificado por 

Radomsky é a mesma (Ecocert) que certifica o arroz “Amigo do Taim”. No 

entendimento do citado autor, os sistemas participativos, como no caso 

protagonizado pela Rede Ecovida, produz importantes desdobramentos, “obrigando 

as certificadoras acreditadas no sistema internacional de conformidade orgânica a 

reagirem” (RADOMSKY, 2009, p.157). Essa reação, no nosso entendimento, traduz-

se no esforço por ajustar os preços dos serviços prestados aos agricultores, 

especialmente aos produtores familiares, ou de oferecer esquemas de certificação 

mais acordes com suas necessidades e condições. 

Pedimos que nosso entrevistado expusesse sua visão acerca da situação 

atual dos processos de certificação no Brasil, explorando a experiência acumulada 

no trabalho desenvolvido pelo NEMA via certificação da Ecocert e seus 

conhecimentos sobre a experiência da Rede Ecovida.  

Bom, eu vou ser bem sincero, eu conheço muito pouco da Ecovida, de uma 
participação ínfima, há cinco anos atrás. Aí tive essa experiência com uma 
certificadora, quando o processo começou, cinco anos atrás, que me 
pareceu uma coisa muito, muito fria, muito distante.  - Tá aqui o papel, paga 
a taxa e depois a gente conversa. E só tenho experiência com a Ecocert, 
não tenho experiência com as outras certificadoras, como elas funcionam. 
Não tenho muita coisa para te falar. Com a Ecocert, a gente tem uma 
conversa próxima, eles parecem que são mais próximos assim, eles são 

                                                 
78 A exigência da utilização do selo de orgânico, no Brasil, até dezembro de 2010, ainda não era 
obrigatória. 
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formais, eles te exigem as formalidades que eles também tem que cumprir, 
mas eles conversam, eles são abertos, tu manda, tu consulta, tu vem, tu 
fala, tu liga, tu não sei o que... Não sei se os outros são assim. (Informação 
verbal)79 

Este tipo de ocorrência, por mais pontual que possa parecer, sinaliza 

claramente no sentido de manifestar a emergência de um “mercado de 

certificações”, com todas as implicações que se possa imaginar. Mesmo a 

certificação participativa e em rede, não obstante suas conhecidas especificidades, 

como o fato de apoiar-se em outros valores (solidariedade, reciprocidade, 

cooperação, etc.), é parte integrante desta verdadeira coreografia que marca a 

criação e a circulação de valores de troca, sob um ambiente claramente 

concorrencial, e cada vez mais disposto a premiar a qualidade em detrimento da 

quantidade, tal como vimos anteriormente. 

O caso do arroz “Amigo do Taim” é deveras relevante e sua análise requer 

uma abordagem muito mais ampla do que aqui realizamos, e que logicamente 

extrapola os limites desta tese. Evocamos esta experiência porque ela se inscreve 

no universo de possibilidades que se apresentam ao estudo das dinâmicas de 

certificação, quando analisadas sob o ponto de vista da interação social e dos 

processos subjacentes.  

Aos incautos que contabilizam o desempenho e os números do setor 

produtivo regional, esse tipo de iniciativa certamente seria vista como absolutamente 

irrelevante e desprovida de significado, se temos em mente que estamos falando de 

10 mil sacos de arroz obtidos num dos municípios gaúchos responsáveis por 

produzir anualmente mais de 400 mil sacos80 deste cereal. Entrementes, chama a 

atenção o fato do “Amigo do Taim” haver sido responsável por acionar a primeira 

experiência de embalagem à vácuo deste produto numa região conhecida como o 

maior centro de beneficiamento de arroz da América Latina.  

Nossa atenção esteve aqui dirigida ao esforço de mostrar que o caso 

analisado exprime claramente uma “inovação social” levada a cabo por atores 

sociais que passam a conformar uma comunidade de interação particularmente 

relevante. A compra e colocação em funcionamento do equipamento responsável 

pelo beneficiamento à vácuo do arroz, organicamente produzido, é tão somente um 
                                                 

79 Informação fornecida por B8 em entrevista em Rio Grande, Rio Grande do Sul, em Janeiro de 
2011. 
80 Na safra 2009-2010 foram colhidos mais de 453 mil sacos de arroz em Santa Vitória do Palmar que 
historicamente figura no grupo dos cinco municípios maiores produtores de um estado brasileiro que 
é responsável por atender a mais de 60% do consumo nacional. 
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dos dispositivos técnicos que simbolicamente são responsáveis por promover a 

conexão entre ambientes guiados por lógicas bastante heterogêneas e que têm 

como pólos extremos de ligação um grupo de assentados da reforma agrária, de um 

lado, e uma grande e moderna empresa de beneficiamento de arroz branco, de 

outro.  

Estamos convencidos que o “Amigo do Taim” representa uma gota no oceano 

de arroz produzido no extremo sul gaúcho, mas potente o suficiente para desafiar 

nossa capacidade de entendimento sobre as razões e circunstâncias que levaram 

ao surgimento desse tipo de inovação social que articula atores que ocupam 

diferentes posições no espaço social e que promovem “redes81 de cooperação” nos 

termos tratados pela literatura sociológica e econômica.  

Nesse contexto, em artigo que se tornou clássico, Granovetter (1973) analisa 

os laços sociais que sustentam as redes interpessoais, classificando-os em fortes 

(aqueles em que os indivíduos despendem maior tempo e energias, como no caso 

das amizades) e fracos (mantidos com pessoas conhecidas e onde as trocas são 

menos intensas). Mas são justamente os laços fracos (weak ties) que promovem a 

expansão das redes, vinculando grupos que teoricamente não guardam ligações 

entre si.  

Essa condição é fundamental para gerar inovação e processos de 

conhecimento, de forma a atingir o maior número de pessoas, sem que isso implique 

em perda de confiança entre seus protagonistas. Nesse sentido, fazemos nossas as 

palavras de Abramovay (2010, p.275), quando este afirma, ao citar Granovetter, que 

a força dos laços fracos está justamente na possibilidade de criar novos horizontes, 

“em que a aprendizagem e a inovação dão a tônica e determinam comportamentos 

muito mais construtivos com relação aos processos localizados de 

desenvolvimento”.  No caso em tela, a iniciativa de diferenciação do arroz orgânico 

não poderia haver prosperado sem a destacada atuação de uma ONG – o NEMA – 

responsável por conectar o âmbito da produção ao beneficiamento com todos os 

elos da cadeia sintonizados com os imperativos da certificação.  

                                                 
81 A título de ilustração, cabe mencionar que o arroz “Amigo do Taim”, certificado pela Ecocert, 
também circula pelos mesmos espaços e canais de comercialização por onde transitam os produtos 
certificados por outras empresas privadas de certificação e, inclusive, pela Rede Ecovida, onde são 
freqüentes as trocas e a venda de artigos orgânicos sob regime de consignação e de cooperação 
entre estas redes ligadas à dinâmica da agricultura familiar do Brasil meridional. 
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Por outro lado, também é certo que há um conjunto de práticas e 

procedimentos que funcionam na ausência de um protocolo ou regras formalmente 

constituídas, como no caso do fio do bigode referido em um dos trechos da 

entrevista ao descrever as relações entre NEMA e Josapar, a qual se estende aos 

assentados, e produtores em geral que devem redobrar os cuidados para impedir a 

contaminação com as lavouras vizinhas do arroz produzido no padrão convencional 

de agricultura ou com outras práticas que pudessem colocar em risco o processo de 

certificação levado a cabo pela Ecocert.  

Antes de passar à análise sobre a produção de orgânicos e os processos de 

certificação na Espanha e na Andaluzia, cabe um último registro acerca da 

experiência do arroz “Amigo do Taim”. A realidade demonstra que os esquemas de 

certificação se apóiam em evocar, fundamentalmente, três tipos de atributos, quais 

sejam: o produto; o processo e o lugar. Todavia, o trabalho de ILBERY e MAYE 

(2007) mostra que a experiência de combinar dois tipos de atributos, como é 

precisamente o caso em questão, formaria dois pares com racionalidades distintas. 

Nesse contexto, aludimos às palavras de Radomsky ao comentar o estudo de Ilbery 

e Maye:   

No primeiro, a racionalidade do desenvolvimento territorial associa o produto 
ao lugar (território) e o objetivo é proteger modos de vida locais, construir 
identidade local e assegurar a coesão comunitária. No segundo, a 
racionalidade é combinar produtos particulares a processos. Embora para 
esta segunda combinação a ênfase encontrada em sua pesquisa seja a 
proteção ambiental, o objetivo também pode ser social e distributivo e, de 
modo geral, a finalidade é evitar massificação de produtos e/ou a injustiça 
social. (RADOMSKY, 2009, p.145). 

O fato de possuir uma qualidade diferencial intrínseca (arroz orgânico, 

integral, embalado à vácuo) e produzido por um grupo de produtores cuja 

esmagadora maioria é formada por assentados da reforma agrária residentes numa 

região conhecida nacionalmente como reserva da biosfera (o Banhado do Taim) são, 

indiscutivelmente, os atributos mais visíveis e decisivos para dar a conhecer uma 

experiência que, por si só, desperta renovado interesse e atenção.   



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS E PROCESSOS DE CERTIFICAÇÃO  
NA ESPANHA E ANDALUZIA 
 

A aprovação, em 1991, do “Regulamento Comunitário sobre Práticas de 

Agricultura Ecológica” 82 representou, para os países integrantes da União Européia, 

um decisivo impulso na evolução desta forma de produção, sobretudo porque a 

partir desta data se estabelece um sistema de ajudas para o fomento de “prácticas 

agrárias más respetuosas con el medio ambiente” (LOZANO, 2009, p.86).  

O caso da Espanha, como dissemos anteriormente, representa um exemplo 

gráfico dessa dinâmica, sobretudo se observamos os dados da fig.11. Percebe-se 

que no período considerado (1991-2009) o número de produtores ecologistas se viu 

multiplicado por quase 70 vezes, enquanto a área cultivada cresceu 

aproximadamente 379 vezes.  

Há, entretanto, distintas razões que nos fazem suspeitar acerca dos efeitos 

produzidos pelo sistema da ajudas diretas da União Européia no sentido de 

alimentar uma tendência que inexoravelmente se reflete neste espetacular 

incremento da produção ecológica na Espanha. Em outras palavras, poder-se-ia 

indagar se efetivamente esse comportamento seria equivalente, ou similar, em caso 

de inexistirem tais dispositivos que emanam do marco legal da agricultura européia. 

No limite, parece pertinente questionar acerca das reais motivações que fizeram com 

que um grande número de agricultores e pecuaristas se houvessem incorporado à 

produção ecológica neste último decênio. Frente a esta questão, consideramos 

deveras importante a posição assumida por Molina Navarro quando analisa algumas 

das debilidades da agricultura ecológica na Europa e Espanha. Segundo suas 

próprias palavras: 

El predominio abrumador de producciones extensivas, que se han refugiado 
en la producción ecológica por su baja rentabilidad y el «atractivo» de las 

                                                 
82 Referimo-nos ao Regulamento (CEE) Nº 2092/91 do Conselho das Comunidades Européias de 24 
de Junho de 1991. 
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subvenciones agroambientales, tiene efectos sobre el propio crecimiento 
equilibrado del sector. En algunos subsectores (ganadería, herbáceos de 
secano y frutos secos principalmente), el montante de las subvenciones (las 
derivadas de los pagos del primer pilar83 más las agroambientales) 
representa un porcentaje muy importante del excedente de explotación. 
Porcentaje tan alto […] significa que en una parte nada despreciable, 
aunque difícil de cuantificar con exactitud, la producción ecológica ha sido 
una manera encubierta de abandono o disminución de las labores. Las 
subvenciones compensan la pérdida de rendimientos en frutos secos, olivar 
de baja producción, o cultivos de cereales en secanos poco productivos, e 
incluso «explican» que en algunas producciones las cosechas no se lleguen 
incluso a recoger. (MOLINA NAVARRO, 2009, p.40; aspas no original) 

 

 

 
Figura 11 – Evolução da superfície orgânica e número de operadores na Espanha entre os anos 
1991 e 2009. 
Fonte: Estadísticas 2009 (MARM). 
 

Mas a questão relativa ao impacto das subvenções adquire outros sentidos 

que nos parecem extremamente relevantes resgatar nesta aproximação que 

fazemos sobre a agricultura ecológica e sobre os processos de certificação levados 

a efeito na Espanha e Andaluzia. Para um de nossos entrevistados, uma agricultora 

ecologista residente na Sierra de Segura, os desdobramentos das subvenções são 

bastante evidentes: 

[…] creo que las subvenciones ha hecho que seamos individualistas. Es 
decir, como ya tienen respaldo económico… tú te crees que tienes respaldo 
económico, tú puedes solo, y tú puedes hacer lo que quieras, realmente no 
tienes mata ni tila ganas de compartir para ahorrar, las ganas de reciclar 

                                                 
83 O autor se refere ao primeiro pilar da Política Agrária Comunitária (PAC) que é onde justamente se 
abrigam as ajudas diretas que recebem os produtores, ao passo que o segundo pilar é aquele que se 
destina a financiar o desenvolvimento rural. 
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para ahorrar, las ganas de hacerlo de otra manera más sostenible, porque 
ya te lo están sosteniendo desde Europa. Y como te sostienen, tiras para 
adelante tú solo, y con tú movida y con tú historia y eres individualista. Y 
entonces, también me he dado cuenta, que las asociaciones aquí tienen un 
sentido, y es que faciliten a esas personas individualistas que tienen 
mogollón de trabajo y mogollón de cosas [muitas coisas que fazer] que 
cumplir para que le den más dinero… necesita mucho papeleo, las 
asociaciones están para eso. No están para asociarse, para coordinarse, 
para poner proyectos en marcha, para ser más fuertes, para evitar 
competencias desleales, no, no, no. ASAJA84, COAG85, no. Pero las 
asociaciones de productores aquí son: relléname la subvención y 
échemela… mira a ver si me soluciona este problema… hay dinero de 
Europa, otra vez subvenciones para cursos, vamos a organizar cursos de 
este tipo, porque te van a dar dinero. (Informação verbal – o itálico é 
nosso)86 

Expressões como “caza-primas” ou “explotaciones ecológicas de 

conveniencia” são comumente utilizadas para fazer menção a um cenário bastante 

conhecido entre os países e regiões que integram atualmente a União Européia, 

sendo que a Andaluzia não é exceção. O imediatismo e o individualismo 

representam a face visível dessa tendência. O fato é que este tipo de produtor, cujo 

número seria impossível atualmente precisar, movem-se exclusivamente pelo 

interesse despertado nestas ajudas diretas e em outros mecanismos de subvenção, 

cuja intermediação ocorre através das organizações agrárias. Sobre esse aspecto 

consideramos bastante pertinentes as ponderações de Molina Navarro que analisa a 

questão dos caza-primas na esfera dos produtos orgânicos da Andaluzia. Segundo 

suas próprias palavras, 

La existencia de un grupo de productores caza-primas que apenas realiza 
manejos ecológicos no es el único problema que enfrenta la AE [agricultura 
ecológica] andaluza desde el punto de vista de la sustentabilidad. Una 
porción indeterminada de los productores practica un modelo de sustitución 
de insumos que no supone un cambio sustancial de manejo. La mayor 
rentabilidad de las explotaciones ecológicas ha estimulado la entrada en el 
sector de un tipo de productores más preocupados por la cuantía del 
excedente neto de explotación que por las formas de producir. (MOLINA 
NAVARRO, 2009, p.48; itálico no original). 

Por outra parte, não há como negar a tendência a que se proceda, no curto 

ou médio prazo, a uma substancial redução no nível de subvenção que afeta à 

                                                 
84ASAJA – Associación Agraria Jóvenes Agricultores, é a maior organização agrária espanhola, 
destinada a defender os interesses dos agricultores e pecuaristas deste país. Criada em 1989, tem 
mais de 200 mil filiados.  
85 A COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) é uma organização 
agrária surgida em 1977 e que, dentre os mesmos objetivos das demais organizações do gênero, 
assume, em seu discurso, as reivindicações de um modelo produtivo para o campo baseado na 
Exploração Familiar Agrária, assim como da defesa da figura correspondente ao Agricultor a Título 
Principal, ou seja, do que não exerce a pluriatividade. Sobre a questão da pluriatividade ver SACCO 
DOS ANJOS (2003).  
86 Informação fornecida por E18 em entrevista em Beas de Segura, Espanha, em Junho de 2010. 
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agricultura européia e que certamente incidirá sobre a produção ecológica. Ainda é 

muito precipitado saber se serão mantidos os fundos de desenvolvimento rural aos 

quais estão atreladas muitas das ajudas da União Européia à agricultura orgânica, 

bem como se estas serão mantidas mais além do horizonte de 2013 e se, no limite, 

os próprios Estados europeus estarão dispostos a renacionalizar a política agrária 

hoje vigente na União Européia.  

O discurso a seguir transcrito é o de um técnico atualmente vinculado a uma 

universidade andaluza e que esteve diretamente envolvido na proposta de criação 

do SPG Andaluz. Seu discurso é no sentido de indicar os efeitos produzidos pela 

Política Agrária Comunitária e que, no caso espanhol e especialmente andaluz, 

traduzem-se no incremento ao individualismo e atomismo dos produtores, que por 

seu turno, vêem-se obrigados a acatar todas as decisões que emanam de Bruxelas:  

Yo aquí estoy muy sola o estoy muy solo, aquí cada uno va a su aire, va a 
su bola, yo no… Aquí es imposible hacer cosas grupales porque somos muy 
individualistas. Yo creo que esa inercia está muy generada en nuestro 
contexto por una política agraria común que individualiza totalmente, muy 
asistencialista, no ha habido nunca promo… un fomento de verdad, pero de 
verdad, desde abajo, de una necesidad de organizarse, de asociarse, todo 
lo que se ha hecho ha sido muy desde arriba y que no ha 
funcionado. (Informação verbal)87 

O nível de subvenções praticado na agricultura européia varia segundo o 

setor, sendo que os cítricos, produtos subtropicais e as frutas em geral são os que 

usufruem menos destas ajudas agroambientais. Todavia, também é certo que a 

agricultura ecológica (AE) representa um setor subsidiado nos mesmos moldes que 

a agricultura convencional. Além disso, como adverte Molina Navarro, 

Ciertamente, la AE está siendo refugio de producciones en crisis. Las 
ayudas son la única manera de que subsistan. De ello puede dar idea el 
hecho de que las subvenciones en conjunto (las provenientes del primer 
pilar más las agroambientales) suponen el 43% del valor de la producción 
final olivarera, el 71% de la producción de frutos secos y nada menos que el 
doble del valor de la producción en el caso de los cultivos extensivos. En 
este último caso, la renta es prácticamente igual al valor de las ayudas, sin 
ellas no habría cultivo. Son tierras de secano de muy baja productividad. El 
paso a producción ecológica se justifica en estos casos por el plus que 
significa la percepción de las subvenciones o porque se reemplean en 
explotaciones ganaderas a las que pertenecen. No obstante, existen 
explotaciones en las que la falta de labores, especialmente el manejo de 
malas hierbas, deprimen aún más los rendimientos de las cosechas y 
acaban por no justificar incluso la recogida. Son explotaciones en las que 
se practica en realidad el abandono encubierto.  (MOLINA NAVARRO, 
2009, p.44-45; o destaque é nosso) 

                                                 
87 Informação fornecida por E18 em entrevista em Beas de Segura, Espanha, em Junho de 2010. 
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Algumas críticas dirigidas aos vínculos existentes entre a concessão de 

ajudas agroambientais por parte da União Européia e a certificação por terceira parte 

praticada na Andaluzia por empresas privadas são bastante contundentes. 

Evocamos aqui o discurso de um produtor ecológico residente na Serrania de Ronda 

e que acompanhou a aludida tentativa de implantação de um SPG Andaluz. Tais 

críticas são particularmente duras e revelam as contradições que cercam a lógica 

que domina este setor na ótica deste produtor.  

No trecho a seguir transcrito ele manifesta que o negócio da certificação é, 

em verdade, um “timo”, ou seja, o resultado final de uma ação que visa “enganar 

alguém com promessas ou esperanças”. Nosso entrevistado coloca também 

especial acento no fato de que toda esta situação confere um poder político 

descomunal às empresas e organizações que gestionam estas ajudas e 

subvenções. Outro problema que relata em sua fala é o fato de que o consumo 

interno de produtos ecológicos na Andaluzia ser bastante restrito, se comparado ao 

de outros países europeus, como é o caso da Alemanha, onde ele residiu há alguns 

anos atrás. 

Yo creo que es un timo, yo pienso que es un timo. Esta montado para, no  
sé, para beneficiar a unos cuantos, o porque a unos cuantos les interesa 
que haya agricultura ecológica. Te lo digo sinceramente, te lo digo 
sinceramente, hay mucha hipocresía y hay mucha mierda por ahí, y hay 
mucho político que se pone la bandera y se saca la foto. Pero luego, cuando 
hay ayudas, cuando hay ganas de hacer cosas ¿pues no? No hay apoyo, 
no hay… aparte del consumidor… la gente no consume, aquí… mi 
sensación aquí es que estamos muy atrasados, muy atrasados, muy 
atrasados…  lo poquito que hay es un timo. Estoy hablando en serio… esa 
es mi cara… Porque, tal y cual, habría que haber muchas cosas y muchas 
tal ¿no? Primero no hay consumo. En Andalucía no hay consumo. La gente 
no consume agricultura ecológica. Tú pásate por las ciudades, por las 
grandes ciudades o por pequeños pueblos  ¿cuántas tiendas ecológicas 
hay? O dentro de los grandes, de las grandes superficies, de los grandes 
hipermercados ¿no? ¿A ver que sección ecológica hay? Alemania por 
ejemplo ¿no? en Alemania hay una serie de supermercados que son 
biológicos… y son productos. Y hay grandes tensiones entre 
supermercados que tiene una sección de productos ecológicos… y hay una 
serie de certificadoras que se toman su trabajo en serio. No como la 
certificación aquí del CAAE88, del otro, del otro, que es un cachondeo89. Es 
que es un cachondeo, es decir, yo te digo, lo veo muy hipócrita y todo muy 
bonito. Es que es muy bonito ser ecológico, es que es muy bonito. Y como 
está de moda y tal y cual, pues, es muy bonito ser ecológico. Realmente, 

                                                 
88 CAAE é a sigla que identifica a “Asociación del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica”, primeiro 
órgão de certificação da Espanha, criado em 1991, do qual falaremos mais amplamente no 
desenvolvimento desta seção. 
89 Cachondeo é uma expressão coloquial pode ser traduzida como burla. 
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realmente lo que significaría vivir ecológicamente, fatal. La veo fatal. La veo 
fatal, fatal. (Informação verbal)90  

Ainda que não tão contundente quanto a posição assumida por E12, a 

avaliação feita por outro de nossos entrevistados também revela certo desconforto 

em relação ao papel exercido pelas ajudas agroambientais, bem como das 

associações que gestionam estas políticas públicas no âmbito local. Elas deveriam 

cumprir outros objetivos, como os que afetam a organizar os produtores, divulgar a 

proposta ecológica, sensibilizar os consumidores e fortalecer um processo educativo 

nessa esfera. Lamentavelmente, segundo suas próprias palavras, não é exatamente 

o que vem acontecendo: 

Queremos estar cerca de los productores, queremos estar más cerca de los 
consumidores, queremos… ¿yo que sé? hacer… reunirnos y hacer las 
cosas entre todos, las cuñas en la radio, proyectos para el año siguiente. Si 
hay alguna subvención, pues vamos a ver si de verdad queremos hacer 
algo para nosotros, no que la asociación sea un medio o una herramienta 
para coger dinero que aquí, quedarnos con un tanto por ciento y formar a 
quien quiera, no, no. Que es algo que no interesa a nosotros, la educación 
que nos interese y que necesitemos ¿no? Pero me doy cuenta que hay 
productores, algunos, que como ven que es una asociación y que tiene 
opción a pedir subvenciones, que le interesaría a estar dentro de la 
asociación, pero por esa historia económica, no porque tengan ganas de 
participar en las reuniones, ni pensar cómo podemos vender los productos 
cuando tengamos mucho, ni venir a los mercados locales, ni venderme a mí 
mi tomate. (Informação verbal)91 

Depois dessa pequena digressão, em que discutimos os efeitos produzidos 

pelas subvenções da política agrária comunitária sobre a agricultura ecológica 

européia e andaluza, cabe agora retomar o curso da exposição e analisar o 

panorama atual deste setor na Espanha e Andaluzia. 

Como é sabido, a Espanha é uma monarquia parlamentar constituída por 17 

autonomias ou Comunidades Autônomas (Andaluzia, Castilha La Mancha, 

Extremadura, Catalunha, Aragão, Múrcia, Valência, Navarra, Ilhas Baleares, 

Castilha-Leão, Galícia, Astúrias, La Rioja, Madri, Cantábria, Ilhas Canárias e País 

Basco). Nesse sentido, importa destacar, como indica a fig.12, que o comportamento 

da produção ecológica na Andaluzia é idêntico ao verificado no caso da Espanha 

como um todo para o período compreendido entre os anos 1992 e 2009. Assim, 

enquanto a superfície ecológica andaluza cresceu quase 392 vezes, o número de 

produtores foi multiplicado por 40,38 vezes.  

                                                 
90 Informação fornecida por E12 em entrevista em Zahara, Espanha, em Abril de 2010. 
91 Informação fornecida por E12 em entrevista em Zahara, Espanha, em Abril de 2010. 
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Todavia, cabe frisar que se em 1991 havia 11,46 hectares de superfície 

ecológica por produtor, em 2009 essa mesma cifra ascende a 111,21. Esse dado 

evidencia, entre outros aspectos, o efeito produzido pela entrada da “ganaderia 

ecológica” no sistema, sob o advento das ajudas agroambientais da União Européia 

a que fizemos menção anteriormente. 

 

 
Figura 12 – Evolução da superfície orgânica e número de produtores na Andaluzia entre os anos 
1992 e 2009. 
Fonte: Estadísticas 2009 (MARM). 

 

Por outro lado, como mostra a fig.13, em 2009 a Andaluzia respondeu por 

54,1% da superfície de agricultura ecológica total de Espanha, seguida de longe por 

Castilha la Mancha (15,4%), Extremadura (7,2%), Catalunha (4,5%), Aragão (4,2%), 

Múrcia (3,8%) e Comunidade Valenciana (2,4%), em relação a um total estimado em 

1,6 milhão de hectares. Vemos, desse modo, que as duas autonomias em que atua 

a Asociación CAAE, de que falaremos mais amplamente a posteriori, respondem por 

quase 70% da superfície agrícola orgânica espanhola. 

Mas há que levar em conta o fato de que a condição de “superfície ecológica” 

congrega três outros conceitos, segundo a metodologia adotada no aludido 

documento do Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino92 espanhol, qual 

seja, o de superfície qualificada como a) em agricultura ecológica propriamente dita; 

                                                 
92 MARM, anteriormente chamado de Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação ou MAPA. 



 

123 
 

 

b) superfície “em conversão” e c) superfície correspondente ao primeiro ano de 

práticas ecológicas. 

 

 

 

Figura 13 – Superfície de Agricultura Ecológica, Espanha, distribuição percentual por 
Comunidade Autônoma – 2009.  
Fonte: Estadísticas 2009 (MARM). 

 

Nesse contexto, como indicam os dados da tab.9, aproximadamente 62% da 

superfície total de agricultura ecológica na Espanha corresponde a áreas já 

consolidadas, ao passo que 20,9% refere-se a superfícies “em conversão” e 16,9% 

na condição correspondente ao primeiro ano de práticas ecológicas. Todavia, 

enquanto comunidades autônomas como La Rioja, Cantábria, Navarra e Canárias 

apresentam respectivamente 2,2%; 4,4%; 5,3% e 7,3% de sua superfície na 

condição de “em conversão”, em Múrcia e Castilha La Mancha o mesmo dado 

ascende a 55,8% e 45,4%, o que reflete uma expansão forte, bastante recente e 

regionalmente localizada.  

Do ponto de vista da superfície correspondente ao primeiro ano de práticas, o 

protagonismo recai em Castilha La Mancha (92.322,44 ha), Andaluzia (90.759,86 

ha) e Extremadura (41.771,97 ha), que juntas respondem por mais de 83% da 

superfície nacional total. 

Os dados da tab.10 apresentam um panorama bastante completo e recente 

da agricultura ecológica na Espanha do ponto de vista do número de operadores 
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orgânicos (produtores, elaboradores, importadores, comercializadores e mistos). 

Novamente o destaque fica a cargo da Andaluzia, Castilha La Mancha e 

Extremadura que respondem por respectivamente 30,6%; 17,7% e 13,5% de um 

universo de 27.627 operadores. Se analisamos a situação exclusivamente em 

termos da distribuição do número de produtores agrícolas, o quadro é praticamente 

o mesmo. As três aludidas comunidades autônomas concentram respectivamente 

31,5%; 19,2% e 14,7%. Com isso vemos que juntas estas três regiões representam 

quase 2/3 do total de agricultores orgânicos da Espanha. O quadro se modifica 

bastante quando enfocamos a distribuição dos comercializadores dado que o 

protagonismo, nesse caso, recai nas Ilhas Canárias (22,1%), Andaluzia (15,7%), 

Catalunha (13,2%), Ilhas Baleares (12,9%) e Valência (10,9%).  

 

Tabela 9 – Distribuição da superfície ecológica na Espanha por Comunidade 
Autônoma em hectares em 2009. 

Comunidade 
Autônoma 

Agricultura 
Ecológica 

(A) 

“Em 
Conversão” 

(B) 

1º Ano de 
Práticas 

(C) 

Total 
(A + B + C) 

Andaluzia 643.550,75 132.489,12 90.759,86 866.799,48 
Aragão 53.246,89 10.457,97 3.025,56 66.730,42 
Asturias 10.961,50 1.789,66 1.267,81 14.018,97 
Ilhas Baleares 19.292,79 4.309,39 5.966,98 29.569,16 
Canárias 3.765,57 307,82 162,47 4.235,86 
Cantábria 5.542,13 253,79 0 5.795,92 
Castilha-La-Mancha 41.936,18 111.817,87 92.322,44 246.076,49 
Castilha-León 12.419,00 3.928,38 5.806,87 22.154,25 
Catalunha 43.585,05 10.977,19 17.172,19 71.734,43 
Extremadura 58.709,46 14.536,08 41.771,97 115.017,51 
Galícia 10.808,91 1.453,19 1.975,49 14.237,59 
Madrid 3.637,29 1.282,66 1.123,41 6.043,34 
Múrcia 22.442,08 33.895,83 4.404,09 60.742,00 
Navarra 28.338,92 1.645,94 857,7 30.842,56 
La Rioja 8.380,08 189,81 64,3 8.634,18 
País Basco 947,38 406,25 130,75 1.484,38 
Valência 29.941,00 5.029,85 3.782,86 38.753,97 
Total Nacional 997.504,98 334.770,78 270.594,74 1.602.870,50 

Fonte: Estadísticas 2009 (MARM). 
 

De uma forma ou de outra, importa sublinhar o crescimento desse setor na 

Espanha, como conseqüência, entre outros aspectos, da pressão exercida pelos 

consumidores europeus, cada vez mais interessados em adquirir produtos que não 

ofereçam riscos à saúde. Este  fato  impacta  fortemente  em  países como  Espanha 



 

 
 

Tabela 10 – Distribuição do número de operadores na agricultura orgânica segundo Comunidades Autônomas Espanha e condição. 

Comunidade 
Autônoma 

Número de 
produtores  

 
(A) 

% 

Número de 
elaboradores  

 
(B) 

% 

Número de 
importadores  

 
(C) 

% 

Número de 
comercia-
lizadores 

 
(D) 

% 

Número de 
operadores 

mistos 
(produtor e 
elaborador)  

 
(E) 

Número de 
operadores 

misto 
(produtor e 
importador)  

 
(F) 

Número de 
operadores 

misto 
(elaborador e 
importador)  

 
(G) 

Número de 
operadores 

misto 
(elaborador e 
comerciali-

zador) 
 

(H) 

Número de 
operadores 

misto 
(produtor, 

elaborador e 
importador)  

 
(I) 

Total 
produtores 

 
(A+E+F+I) 

% 

Total 
operadores  
(A+B+C+D+
E+F+G+H+I) 

% 

Andaluzia 7.794 31,5 398 25,9 7 17,9 56 15,7 141 1 7 39 1 7.937 31,4 8444 30,6 

Aragão 706 2,9 89 5,8 - 0,0 14 3,9 15 - - - - 721 2,9 824 3,0 

Asturias 276 1,1 37 2,4 - 0,0 35 9,8 10 - - - - 286 1,1 358 1,3 

Ilhas Baleares 480 1,9 62 4,0 - 0,0 46 12,9 34 - - 3 - 514 2,0 625 2,3 

Canárias 665 2,7 81 5,3 - 0,0 79 22,1 0 - - - - 665 2,6 825 3,0 

Cantábria 128 0,5 21 1,4 1 2,6 
 

0,0 11 - - - - 139 0,5 161 0,6 

Castilha-La-
Mancha 

4.751 19,2 119 7,8 - 0,0 2 0,6 23 - 1 0 - 4.774 18,9 4896 17,7 

Castilha-León 334 1,3 101 6,6 - 0,0 1 0,3 0 - 4 0 - 334 1,3 440 1,6 

Catalunha 899 3,6 229 14,9 9 23,1 47 13,2 162 - 18 65 2 1.063 4,2 1431 5,2 

Extremadura 3.648 14,7 
 

0,0 1 2,6 6 1,7 25 - - 63 - 3.673 14,5 3743 13,5 

Galícia 449 1,8 59 3,8 1 2,6 
 

0,0 19 - - - - 468 1,9 528 1,9 

Madrid 199 0,8 36 2,3 6 15,4 4 1,1 10 - 1 1 - 209 0,8 257 0,9 

Múrcia 2.222 9,0 153 10,0 1 2,6 13 3,6 0 - 4 0 - 2.222 8,8 2393 8,7 

Navarra 556 2,2 51 3,3 1 2,6 7 2,0 20 - 2 1 1 577 2,3 639 2,3 

La Rioja 205 0,8 55 3,6 - 0,0 
 

0,0 26 - - - - 231 0,9 286 1,0 

País Basco 170 0,7 43 2,8 - 0,0 8 2,2 20 - - 3 - 190 0,8 244 0,9 

Valência 1.283 5,2 - 0,0 12 30,8 39 10,9 5 - 12 182 - 1.288 5,1 1533 5,5 

Total Nacional 24.765 100 1.534 100 39 100 357 100 521 1 49 357 4 25.291 100 27.627 100 

Fonte: Estadísticas 2009 (MARM).  
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que dependem diretamente dos mercados externos para sustentar uma vocação 

produtiva fortemente atrelada à exportação para outros Estados membros, tal como 

assevera Molina Navarro em sua análise:  

[...] el destino de la producción ecológica en general es mayoritariamente 
exportador, destino al que van más de la mitad de los productos. Las 
hortalizas y los cítricos son los que más se exportan, con porcentajes del 
73% y 78% de lo comercializado respectivamente. La razón es el escaso 
nivel de consumo interno de España. No obstante, y como consecuencia de 
las acciones de promoción que se han desarrollado en esos años, 
Andalucía aparece como una de las comunidades autónomas que más 
consumen productos ecológicos. (MOLINA NAVARRO, 2009, p.34) 

Há que sopesar o fato de que o mercado espanhol de orgânicos é ainda 

bastante limitado e incipiente, se comparado ao dos demais países do velho 

continente. De certo modo, tal contradição reflete um nível de consciência muito 

mais elevado dos demais consumidores europeus, especialmente os oriundos de 

zonas setentrionais do velho continente, que normalmente sabem reconhecer as 

diferenças destes produtos frente aos que foram obtidos através da agricultura 

convencional. Ainda, segundo Molina Navarro: 

El éxito que ha cosechado en los últimos años la agricultura ecológica se 
debe en buena medida al efecto combinado de varios factores, los primeros 
comunes a otras latitudes geográficas, y el último particular de Andalucía. 
Por un lado, la crisis del modelo productivo propio de la agricultura 
convencional, incapaz de garantizar una renta suficiente a los agricultores y 
que no cesa de destruir empleo, un modelo que degrada la base de los 
recursos naturales y que constituye uno de los principales focos de 
problemas ambientales de Andalucía. Por otro lado, la producción agraria 
convencional encuentra cada día más dificultades para adaptarse a 
mercados cada vez más exigentes en calidad y seguridad alimentaria, que 
rechazan la presencia de residuos en los alimentos y que son afectados por 
los frecuentes «escándalos alimentarios». A ello se une la propensión de los 
consumidores europeos, preocupados tanto por no consumir productos que 
les pueden perjudicar o provocar enfermedades como por comer de manera 
saludable, que ha abierto un vasto mercado para el consumo de alimentos 
ecológicos y ha estimulado su producción en países de fuerte impronta 
agraria como es nuestro país. (MOLINA NAVARRO, 2009, p.36; aspas no 
original) 

Um dos produtores entrevistados E13, residente no território correspondente 

à Serrania de Ronda, tem a mesma opinião com relação às restrições do mercado 

andaluz de produtos ecológicos: 

El consumo ha subido algo… en relación… con esa referencia de hace unos 
10 años, pero aún así está todavía, mucha, mucha distancia. Y en 
Andalucía bastante más. Es curioso que… bueno… y triste de que, es 
donde más se produce por extensión lógicamente, pero donde menos se 
consume, aquí en Andalucía. La mayoría de los productos que se producen 
aquí, que se hacen aquí, van a otras regiones, sobre todo Cataluña, donde 
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ahí lo envasan, lo elaboran y lo comercializan con bastante más precio que 
aquí. (Informação verbal)93 

Para os objetivos que perseguimos nessa tese, importa destacar que há, 

portanto, um movimento geral no qual se percebe o crescimento no grau de 

importância social e econômica da agricultura orgânica na Espanha em termos de 

superfície cultivada, nível de produção e número de produtores, sendo que essa 

tendência se viu ainda mais acentuada no caso da Andaluzia e, mais recentemente, 

em Castilha La Mancha. Entrementes, a questão das subvenções, como 

destacamos anteriormente, faz com que examinemos estes dados com bastante 

cautela, sobretudo porque são evidentes os efeitos que as ajudas agroambientais 

acarretam sobre os produtores e sobre a evolução desta forma de agricultura na 

Espanha.   

Outrossim, cabe reconhecer que cresce também a importância política de 

um setor que se organiza em torno à defesa de seus interesses junto ao Estado 

espanhol e à União Européia. É esse o contexto que suscitou o aparecimento de 

alguns interlocutores identificados com o presente e o futuro da agricultura 

ecológica, cuja origem e formas de atuação são particularmente relevantes para os 

objetivos que acompanham esta tese. Este aspecto é crucial para o foco do presente 

estudo e será aprofundado na próxima subseção, que é quando efetivamente 

analisaremos a questão da certificação de orgânicos na Andaluzia. 

 

3.1 Os processos de certificação de orgânicos na An daluzia 

 

Andaluzia corresponde à Comunidade Autônoma mais populosa de Espanha 

(8,35 milhões de habitantes), possuindo a segunda maior área territorial (87,2 mil 

km2) depois de Castilha Leon. É formada por oito províncias (Sevilha, Córdoba, 

Málaga, Huelva, Granada, Almeria, Cádiz e Jaén), sendo que a agricultura 

representa um setor muito importante, especialmente do ponto de vista do 

percentual de ocupação da população ativa (8,19%). A produção de azeitona, 

cereais, algodão, girassol consistem em atividades de expressão da agricultura 

andaluza, incluindo os sistemas intensivos de hortitícolas (“invernaderos” ou estufas) 

e que, em boa medida, são exportados para diversos países da União Européia.  

                                                 
93 Informação fornecida por E13 em entrevista em Ronda, Espanha, em Abril de 2010. 
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A certificação de produtos orgânicos na Andaluzia segue as normativas e 

disposições do marco europeu (Regulamento CEE 2092/91), o qual estabelece que 

cada Estado membro deve dispor de um sistema de controle da produção ecológica, 

administrado por uma ou mais entidades de controle, públicas ou privadas, 

autorizadas, para tanto, por autoridade competente. Na Espanha, a competência 

para definir o sistema de certificação da produção ecológica recai sobre as 

Comunidades Autônomas, sendo que na Andaluzia, essa tarefa cabe, desde 2003, à 

“Consejería de Agricultura y Pesca94”, que além de realizar uma supervisão direta 

das certificadoras, exige que estas empresas estejam acreditadas junto à Entidade 

Nacional de Acreditação (ENAC), conforme disposto na norma EN-45011 sobre 

requisitos gerais para órgãos de certificação (Junta de Andaluzia, 2010). O modo de 

levar a efeito esse controle, denominado “avaliação de conformidade por auditoria” 

ou “certificação por terceira parte”, supõe que se trata de uma entidade externa ao 

âmbito do produtor e que fiscaliza a conformidade dos procedimentos adotados.  

A Consejería de Agricultura de Andaluzia autorizou, com base nas 

prerrogativas e competências que a União Européia e o Estado espanhol lhe 

conferem, a atuação de seis empresas certificadoras (fig.14), quais sejam: Agrocolor 

S.L., LGAI – Technological Center S.A. (Applus), Servicio de Certificación CAAE, 

S.L. (Unipersonal) , Ceres Certification of Environmental Standards GMBH (Ceres), 

Sohiscert S.A. (SHC) e Ecoagrocontrol, S.L. (ecoagrocontrol)95. A mais importante 

delas é, sem dúvida, a Associação CAAE que, sozinha, é responsável por 74,1% do 

total de operadores ecológicos registrados nessa comunidade autônoma espanhola, 

seguida de Agrocolor (13,5%), Sohiscert (10,1%), Ceres (1,6%), Applus (0,7%), 

segundo dados da Junta de Andaluzia (2009).  

A trajetória da Asociación CAAE cobra importância não somente em função 

da protagonismo indiscutível que essa empresa certificadora adquire nos últimos 

anos, mas, sobretudo porque revela as flagrantes contradições que acompanham a 

questão da certificação de orgânicos como arena de disputa de interesses políticos 

(públicos e privados) na Andaluzia, bem como em outras autonomias da Espanha. 

Restituir detalhadamente esse itinerário transcende os objetivos desta tese. 

Outrossim, para os efeitos desse estudo, importa sublinhar certos aspectos que nos 
                                                 

94 Órgão equivalente às Secretarias de Agricultura e Pesca dos Estados brasileiros. 
95 Ver documento do Anexo C, disponível no site da Consejería de Agricultura y Pesca 
(http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDe
scargas/cap/produccion-ecologica/Directorio_OC__191010.pdf) 
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parecem fundamentais para explicar as razões e circunstâncias que conspiraram 

para o surgimento de uma tentativa de implantação de um sistema participativo de 

garantia (SPG), tal como discutiremos na próxima subseção. 

 

 
Figura 14 – Fluxograma do sistema de certificação na Andaluzia. 

Fonte: Elaboração da autora. 
 

Atualmente CAAE se apresenta como uma empresa (associação) sem fins 

lucrativos, cuja área de abrangência e atuação inclui Andaluzia e, mais 

recentemente, Castilha La Mancha. Surgiu em 1991 como Comitê Territorial Andaluz 

de Agricultura Ecológica, um sistema público (o primeiro da Espanha) de 

certificação, cuja aparição ocorre como desdobramento da atuação de movimentos 

ecologistas.  

O grande divisor de águas da conversão da CAAE de ente público para 

privado ocorre no início do novo milênio, como resultado dos anseios de alguns 

grupos privados que se mostravam plenamente dispostos a ingressar no atraente 

“negócio” da certificação. Essa mudança é descrita em entrevista que realizamos 

com um dos diretores da Associação CAAE e que destaca a importância exercida 

pelas primeiras linhas de ajudas agroambientais: 

El CAAE comenzó en el año 91 […] y desde entonces, bueno, ha sufrido 
una evolución muy grande, así ha habido unos cambios, unos hitos que ha 
marcado unos cambios muy importantes de una primera fase, una primera 
parte inicial que puede ir a lo mejor desde 1991 hasta 1996 prácticamente. 
Fue una etapa en la que hubo un crecimiento muy pequeño. Había, pues 
hasta este momento, había, no sé, cerca de 200 operadores. En un 
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momento dado se pego un salto y se pasó  a 500, 600 operadores, 
provocado por la aparición de las primeras líneas d e ayudas 
agroambientales que hubo en el año 96 . A partir  de entonces ha ido 
creciendo cada año, cada año, cada año. En cada año se vio 
incrementando, ha sido un sector en constante crecimiento. […]. Entonces 
el primero hito la evolución, la creación del CAAE en 91. Después la 
abertura de la primera línea de ayudas en 96. El año 2002, creo que fue, 
2001, 2002, se autoriza a la primera entidad privada que empieza a trabajar 
en Andalucía, que fue Sohiscert, siendo todavía el CAAE un organismo 
público. Y después hubo un par de años de transición en que estuvieron 
conviviendo una entidad pública, como el CAAE, y una entidad privada, 
como Sohiscert, y después Agrocolor. Y después se privatizo el CAAE y 
pasó de ser una entidad pública a una asociación pr ivada y actuar en 
régimen de libres competencias y en igualdad de con diciones con el 
resto de entidades que se han ido autorizando desde  aquél momento . 
Entonces a partir del año 2003 ya el marco jurídico cambia por completo y 
CAAE lo que hace es actuar en un mercado libre, de libre competencia en 
que están trabajando varias entidades privadas. Y, bueno, pues desde al 
año 2003, hasta el día de hoy, hasta el año de 2009, el que estamos el 
sector ha siguiendo creciendo […]. Y, prácticamente, nosotros ahora mismo 
tenemos cerca de 90 por ciento de los operadores de agricultura ecológica. 
Hemos empezado a trabajar en Castilla La Mancha, llevamos desde el año 
2005 trabajando también en Castilla La Mancha, tenemos casi 2.000 
operadores allí, en esta comunidad autónoma, y sigue creciendo el sector, 
sigue creciendo el sector y el CAAE sigue manteniendo su posición de 
liderazgo, con respecto al resto de operadores y también a nivel general en 
el resto de España porque seguimos siendo la entidad más importante de 
España con diferencia. (Informação verbal – grifos nossos)96 

Desde sua aparição, esta organização é comandada por um antigo líder do 

Sindicato de Obreros del Campo, que é, indiscutivelmente, um dos grandes 

responsáveis pelo crescimento da Associação CAAE, referido no depoimento 

anterior. Ao ser questionado sobre como se deu essa mudança na natureza jurídica 

dessa organização, esta liderança descreve, de forma cabal, algumas das 

contradições que cercam esse processo e algumas de suas implicações: 

Yo te voy a ser muy sincero… Yo creo que la certificación tiene que 
responder a criterios públicos, no a criterios privados. Siempre lo he 
defendido y lo defiendo. Nosotros nacimos con esta vocación. Lo que pasa 
es que con el tiempo, debido a que nosotros no permitíamos ciertos… 
ciertos temas, nos obligaron a privatizarnos, en contra de nuestra voluntad. 
Como nos obligaron… lo que nosotros adoptamos fue una postura lo menos 
privada posible. Somos privados desde el punto de vista de gestión, pero no 
somos privados desde el punto de vista de participación. Es decir, esto es 
una asociación sin ánimo de lucro, es decir, el beneficio se invierte en la 
propia asociación y quien manda son los propios productores e industriales. 
Es decir, adoptamos una postura lo más parecido a un ente público aunque 
seamos privados, entonces, no dependemos económicamente de nadie. 
(Informação verbal)97 

Como processo político, a questão da certificação expõe os inúmeros 

enfrentamentos surgidos entre organizações agrárias e grupos políticos 

                                                 
96 Informação fornecida por E8 em entrevista em Sevilha, Espanha, em Novembro de 2009. 
97 Informação fornecida por E9 em entrevista em Sevilha, Espanha, em Janeiro de 2010. 
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pertencentes à sociedade civil andaluza, os quais defendem concepções muito 

distintas sobre aspectos relativos à organização dos produtores, à atuação do 

Estado nessa esfera, e sobretudo acerca das estratégias de fortalecimento da 

agricultura orgânica. Ao realizar um balanço sobre o I Plano de Agricultura Ecológica 

de Andaluzia, o ex-diretor, da hoje extinta, Dirección General de Agricultura 

Ecológica da Consejería de Agricultura dessa Comunidade Autônoma espanhola 

assumiu uma posição bastante clara sobre o novo marco da certificação que emerge 

no começo do novo milênio: 

En 2003, dentro del período de vigencia del plan, la Administración 
autonómica tomó una decisión polémica y, desde mi punto de vista 
desacertada, la supresión del sistema público de certificación y su paso a 
manos de operadores privados. Pero quizá lo más grave fue que las 
competencias de los organismos de control, quedaron sin regular. En la 
práctica, todo el sistema de certificación quedó en manos de operadores 
privados, algunos de los cuáles aún hoy se resisten a admitir que sus tareas 
son desempeñadas por delegación de la autoridad competente (la 
Consejería de Agricultura y Pesca), quien tiene obligación de supervisar la 
tarea que desempeñan y velar por el rigor del proceso de certificación. 
(MOLINA NAVARRO, 2009, p.20) 

Mais além da certificação de produtos ecológicos, a Associação CAAE se 

apresenta como um ator político de peso nos processos de interlocução, tanto junto 

ao poder executivo andaluz como, sobretudo, junto ao Estado espanhol no 

encaminhamento de suas respectivas demandas e dos grupos que representa. A 

força política de CAAE cresceu ao sabor do universo de possibilidades que se abrem 

a partir do momento em que assume esse caráter privado, consoante as regras 

emanadas da União Européia. O referido incremento no montante de recursos de 

ajudas diretas à produção ecológica trouxe consigo um lócus de atuação 

extremamente interessante para estas empresas, as quais se movem num cenário 

de acirrada concorrência por ampliar a clientela relativa à dinâmica da certificação, 

não só de produtos orgânicos como de outros artigos (denominações de origem 

protegida, indicações geográficas protegidas, produtos oriundos da produção 

agrícola integrada, etc.) para os quais estão igualmente autorizados a operar. 

A questão da certificação gera, por certo, diversas reações com relação aos 

seus objetivos e implicações. Trata-se de um debate que segue vivo, em meio à 

busca por criar mecanismos de garantia dos princípios que regem a produção 

orgânica e que assegurem a qualidade dos produtos, sem que isso implique em 

prejuízos aos produtores, sobretudo pelos custos que acarreta e pelas dificuldades 

adicionais no acesso a mercados que exigem tal atributo.  
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O estudo de Ávila Cano restitui todo o itinerário de normas e legislações que 

culminaram na privatização do processo de certificação de orgânicos na Andaluzia. 

Todavia, interessa-nos destacar um trecho de sua exposição, no qual assevera:  

El Decreto 166/2003 no hace más que formalizar jurídicamente una 
situación que ya venía produciéndose desde 2001, pero que no estaba 
regulada. En este año, la Consejería de Agricultura y Pesca autoriza a la 
empresa Sohiscert S.A. como organismo privado de control (Orden de 31 de 
mayo de 2001). A partir de aquí se producirán otras autorizaciones […] 
Como puede verse según las fechas de las órdenes, desde 2001 en que se 
autoriza Sohiscert, hasta abril de 2003 en que se autoriza a la Asociación 
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, hay un período de dos años en 
los que conviven certificadoras privadas con el órgano desconcentrado de la 
CAP98 Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, que desaparecerá con el 
Decreto 166/2003 y se convertirá en el organismo privado de control 
Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, cuestión que ha 
llevado a grandes confusiones, por mantener gran parte del nombre 
anterior, cuando todavía era un organismo público. (ÁVILA CANO et al, 
2009, p.116-117; itálico no original) 

Diversos são os argumentos expostos para denunciar os limites e 

contradições da certificação por terceira parte. Tal como aludimos anteriormente, um 

dos problemas é que, em lugar de se centrar a atenção em torno à complexidade da 

dinâmica dos agroecossistemas, a ênfase se desloca para a órbita do produto que 

se quer etiquetar. Em outras palavras, pode-se dizer que não é a finca ou 

estabelecimento rural que se acaba certificando, mas o produto que foi ali obtido. 

Além disso, como menciona outro estudo, referido ao caso europeu: 

La desarticulación del sector por un sistema de garantía que relaciona 
directamente a las entidades de certificación con el/la operador de forma 
individual se traduce, asimismo, en un distanciamiento y anonimato entre la 
producción y el consumo, desincentivando el fomento de las relaciones 
directas y de confianza entre una y otra. La relación directa de los 
organismos o autoridades de Control con los operadores se establece en 
una visita anual, a través de la cual el/la técnico inspector evalúa si la finca 
cumple o no con las normas establecidas a nivel de reglamento y en función 
de esto se le otorga o se le deniega el uso del sello. (CUÉLLAR PADILLA, 
2008, p.119). 

Com base nesse entendimento, a certificação por terceira parte é vista como 

resultado de uma lógica de operação que, inexoravelmente, penaliza o produtor na 

medida que lhe obriga a assumir os custos desse serviço, assim como a incorporar 

uma série de exigências burocráticas e procedimentos de controle99, em relação aos 

                                                 
98 Consejo Andaluz de la Producción Ecológica. 
99 O estudo de Cuéllar Padilla (2008, p.117) adverte, com base em outro interessante estudo (Roure, 
2007), que o novo regulamento para a produção ecológica que entrou em vigor em janeiro de 2009 
considera a questão da certificação e controle com base no esquema de “análise de riscos e pontos 
críticos” (tradução da sigla em inglês HACCP), criado pelo exército norteamericano e aplicado à 
indústria para controlar temas de qualidade propostos na norma ISO 9000.  
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quais, a agricultura convencional, que segue contaminando e consumindo recursos 

naturais não renováveis, está totalmente desobrigada. A fala a seguir é de um 

agricultor da Serranía de Ronda (E12100), atualmente certificado por Agrocolor, e que 

em seu discurso critica a hegemonia da Associação CAAE, seu pesar em relação à 

frustrada tentativa de implantação de uma certificação social e participativa (que a 

seguir discutiremos), bem como o modo como atualmente vislumbra a questão da 

certificação e a forma como imagina sua atividade de horticultor “más allá de su 

finca”: 

No, No, yo estoy con Agrocolor […] sí, a mí el CAAE no me gusta para 
nada. Parece un monopolio… bueno, todas son monopolio, pues son 
privadas, que es otro rollo, es porque tienen que ser privadas, es que no 
entiendo porque tienen que ser las certificadoras… No sé porque las 
certificadoras tienen que ser privadas. Pero bueno, ahí está el CAAE sobre 
todo me parece un monopolio impresionante… No, no… Somos de 
Agrocolor por eso, por esa repulsa ¿no? Simplemente. Tienes que hacer 
con alguien, pues mira… Agrocolor ¿vale? Pero nuestra idea era haber sido 
con el proyecto social este que se inició ¿no? Pero no pudo ser ¿no? Y 
nuestra idea simplemente es estar aquí, hacer agricultura ecológica y 
vender local. A los restaurantes y a los cuatro o cinco que conozcamos. Eso 
es nuestro proyecto ahora. Ya que no puede ser esto… y siempre estar 
pendiente de otros amigos y  de la gente que está como F, como J, como 
estos, como otros… Esta es mi idea… (Informação verbal)101 

Parece claro que, sob a égide da lógica da certificação convencional, torna-se 

quase irrelevante o papel dos mercados locais (ou dos canais curtos de 

comercialização), das associações de produtores e/ou de consumidores, em suas 

tentativas de propor dispositivos orientados à convergência de interesses destas 

duas esferas de interlocução e, sobretudo, dos objetivos de longo prazo, como no 

caso da preservação dos recursos naturais para as futuras gerações. Ao fim e ao 

cabo, a certificação por terceira parte se impõe como uma relação estrita entre 

cliente e prestador de serviços (ROURE, 2007).  

Esta subseção não poderia ser finalizada sem uma clara menção a aspectos 

que nos parecem cruciais para tentar decifrar o universo de questões que se ocultam 

na discussão em torno à questão da certificação de orgânicos, em sentido amplo, e 

das modalidades ou sistemas de certificação atualmente existentes. Para os países 

integrantes da bloco europeu, não cabe dúvida do peso que assumem as decisões 

                                                 
100 E12 possui um estabelecimento de 2,5 hectares. Trabalha a terra (horticultura) com sua esposa 
(nascida na Alemanha), com quem tem um filho de 2 anos de idade. A principal fonte de ingresso 
econômico familiar é o turismo. Por meio de dependências bastante simples (3 quartos) costumam 
receber turistas de vários países europeus que viajam para descansar e conhecer as belezas desta 
parte da Andaluzia (Serranía de Ronda). 
101 Informação fornecida por E12 em entrevista em Zahara, Espanha, em Abril de 2010. 
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tomadas em Bruxelas no âmbito da agricultura e do desenvolvimento rural, 

mormente as que afetam ao campo específico da produção ecológica e dos 

processos de certificação. São evidentes, portanto, os sinais que emolduram esse 

cenário identificado com uma dinâmica tipicamente top down sobre as escolhas e 

decisões tomadas em nível local ou regional. Ainda que exista uma série de 

dispositivos decorrentes da transferência de competências aos Estados membros e 

às comunidades autônomas, é indiscutível de que é Bruxelas quem, ao fim e ao 

cabo, impõe “as regras do jogo”. 

O trecho a seguir foi extraído da fala de um de nossos entrevistados durante 

um seminário ocorrido na Província de Granada sobre o tema da certificação de 

orgânicos. Suas considerações aludem às razões, que no seu entendimento, 

contribuíram para fomentar o repensar em torno a alternativas e formas de 

enfrentamento aos limites impostos pela certificação por terceira parte: 

¿Qué objetivos había en la hora de intentar pensar estos sistemas 
alternativos a la certificación? Pues, limitar esas consecuencias negativas 
de la certificación por tercera parte, incorporar los pequeños productores al 
sistema de certificación. Es decir, hacer participar a la sociedad civil por 
darles un poco de independencia y pensar además mecanismos que 
apoyen a las comunidades, fomentando una gestión colectiva de los bienes. 
Un poco por… justamente acabar de… parar esta sensa ción de recibir 
una nueva forma de colonización… Europa decide y yo  acato … Un 
poco la idea era acabar con eso ¿no? Es decir, yo tengo capacidad y 
también quiero, pues… hacer cosas de lo que creo... (Informação verbal – o 
destaque é nosso)102 

É aqui que vemos reforçadas nossas convicções sobre o quão pertinentes 

são as observações feitas por Sabourin ao comentar acerca da importância de 

institucionalizar dispositivos coletivos de reconhecimento resultantes da articulação 

negociada entre a ação pública do Estado e a ação coletiva dos agricultores. 

Paradoxalmente, não é exatamente no âmbito dos países que integram a União 

Européia que encontraremos hoje um substrato favorável à emergência destes 

dispositivos, tal como se buscou aqui salientar. Como advertiu em seu estudo 

(SABOURIN, 2006 p.229), a política de multifuncionalidade que atualmente serve de 

modelo regulador para o funcionamento da agricultura européia gera diversos 

desdobramentos, entre os quais o de transformar prestações de reciprocidade em 

relações de troca de caráter estritamente capitalista. Haveria espaço para 

prosperarem dispositivos coletivos de garantia, como no caso da certificação 

                                                 
102 Informação fornecida por E3 em entrevista em Castril, Espanha, em Outubro de 2009. 
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participativa e em rede? É essa a tarefa a que nos propomos desenvolver na 

próxima subseção. 

3.2 A tentativa de implantação de um Sistema Partic ipativo de Garantia na 
Andaluzia 

 

A aludida entrada em vigor do marco europeu e de legislação que 

regulamenta o setor de orgânicos estabelece a certificação por terceira parte como 

mecanismo único e exclusivo de garantia desta classe de produtos agropecuários. 

Este fato trouxe consigo uma série de implicações, sendo determinante para suscitar 

a busca de alternativas, especialmente para grupos de pequenos produtores e de 

associações ecologistas de produtores e consumidores, que desde os anos 1980, 

exerciam uma atuação destacada na defesa dos princípios dessa forma de 

agricultura.  

O trecho a seguir transcrito refere-se à fala de um técnico103 durante a 

realização do aludido seminário sobre produtos ecológicos e processos de 

certificação implementados na Província de Granada, do qual participamos. Seu 

discurso situa, desde sua ótica, o contexto do qual emergem os SPGs em nível 

mundial e o processo de institucionalização que se seguiu através do tempo. 

Segundo sua perspectiva, a aparição de SPGs há que ser vista como resultado da 

iniciativa de regulação demandada pelas forças de mercado, sendo que o 

protagonismo recai justamente sobre a órbita da União Européia. Todavia, sua 

argumentação é também incisiva no sentido de evidenciar as implicações que 

trouxeram consigo as normativas européias sobre os demais países 

¿Cuál es el contexto de los SPG? Y me refiero incluso a nivel mundial, para 
que veáis que tenemos similitudes. O sea, el objetivo de esto es para que 
veáis que tenemos similitudes aquí, que nos englobamos dentro de un 
movimiento más general digamos. Pequeñito a nivel internacional, por 
supuesto, pero sí existen en otras partes. Los SPG surgen en los demás 
países dentro del contexto de regulación del mercado. Regulación del 
mercado significa legislaciones europeas, aunque, hablemos 
internacionales. Quien aquí decide es Europa que es la primera que 
regula su norma de producción ecológica, que conlle va la regulación 
de la certificación.  Como Europa es el mercado, para vender a Europa, 
hay que certificarse según los controles europeos ¿ vale? Es decir, con 
que solo es Europa, repercutimos en el resto del mu ndo.  Dentro de eso, 
los países terceros, o sea, no europeos, sufren eso. Lo reciben desde fuera 

                                                 
103 Fomos convidados a participar deste evento (II Jornada BioCastril), ocorrido no dia 24/10/09 em 
Castril, Província de Granada, o qual contou com a participação de agricultores, consumidores e de 
outras pessoas relacionadas com o tema. Na oportunidade consultamos as pessoas para que 
autorizassem a gravação de suas intervenções. 
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como diciéndolos: - si quieres vender a Europa entra por aquí, y sino, no 
vendes a Europa. Consumo ecológico suele ser Europa, Estados Unidos, 
Japón y un poquito los demás últimamente... ¿Consecuencias para esos 
países? Pues un sobrecoste en la certificación, una normalización del 
proceso que sin adaptar en muchas ocasiones a la realidad productiva… 
Pequeña agricultura familiar, campesino, que no ent ran en una norma 
rígida establecida por una burocracia de mentalidad  racional europea, 
cartesiana, y además administrativa.  ¿Vale? Una desconexión absoluta 
entre lo que exige Europa y la realidad en que se encuentra… en la realidad 
productiva, en el contexto productivo desde los otros países. Y es sobre el 
coste del producto final que hemos visto que también existe aquí. 
(Informação verbal – o destaque é nosso)104 

Contudo, é mister resgatar aqui as circunstâncias e as condições particulares 

que conspiraram para o surgimento de uma proposta específica de criação de um 

sistema participativo de garantia (SPG) de orgânicos na Andaluzia. Como veremos a 

continuação, esta iniciativa emerge como resultado da criação da mencionada 

Dirección General de Agricultura Ecológica (DGAE) da Consejería de Agricultura y 

Pesca, nos termos do Decreto 204/2004 da Junta de Andaluzia e sob a égide de 

uma aliança política (pacto de governo) entre dois partidos políticos. Com efeito: 

Este es el Decreto de estructura de la Consejería de Agricultura y Pesca 
para la legislatura 2004-2008. En el mismo se crea la Dirección General de 
Agricultura Ecológica, como resultado de un pacto de gobierno entre el 
PSOE105 y Los Verdes106, en el que estos últimos negocian la creación de 
esta Dirección General, así como otros dos centros directivos en el ámbito 
de la Consejería de Medio Ambiente. A partir de este momento, será este 
centro directivo el encargado de coordinar todas las políticas en materia de 
agricultura ecológica de la Junta de Andalucía. Hay que indicar que esta 
medida ha sido pionera no sólo en España sino en el resto de Europa. 
(ÁVILA CANO et al, 2009, p.117) 

O que aqui queremos destacar é que seria absolutamente impensável 

entender as razões que impulsionaram a elaboração de uma proposta de criação de 

um SPG andaluz, e as estratégias que foram adotadas pela DGAE para levar a cabo 

outras iniciativas de fortalecimento da agricultura ecológica107, sem fazer menção às 

motivações e os efeitos desta aliança que integra estes dois partidos políticos. Mas 

enquanto o PSOE consiste numa agremiação ampla, estruturada em todo o Estado 

Espanhol, e que tem sido vitoriosa em todos os pleitos da Andaluzia desde as 

primeiras eleições autonômicas (década de oitenta), Los Verdes de Andalucía se 

                                                 
104 Informação fornecida por E4 em entrevista em Castril, Espanha, em Outubro de 2009. 
105 Partido Socialista Obrero Español ou PSOE. 
106 Los Verdes de Andalucía é outro partido político existente nessa comunidade autônoma 
espanhola, mas com escassa importância sócio-política, se comparado com o caso do PSOE ou do 
Partido Popular que dominam o cenário político espanhol desde as três últimas décadas. 
107 Entre estas iniciativas está a questão dos “comedores escolares” (cantinas) que conformam um 
segmento dos chamados “mercados institucionais” ou o que na Espanha se conhece como “consumo 
social”.  
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apresenta como um partido político cuja expressão política é bastante frágil do ponto 

de vista de sua inserção junto ao eleitorado andaluz, especialmente se comparado 

com outras siglas partidárias similares européias. 

Assim sendo, o aludido pacto concede a Los Verdes um espaço político 

dentro da estrutura de cargos e funções do Governo Andaluz, como é precisamente 

o caso da então recém criada DGAE. A proposta de criação de um SPG se inscreve, 

portanto, no universo de possibilidades que se abrem para que este partido 

minoritário possa pôr em prática muitas das medidas de promoção da agricultura 

ecológica, consolidando um importante campo de atuação e de afirmação de seu 

projeto político.  

Partia-se então da premissa de que a certificação convencional, ou por 

terceira parte, representava, ao fim e ao cabo, um entrave para o desenvolvimento 

desta forma de agricultura, como revela o estudo realizado por duas autoras que 

estiveram diretamente implicadas nesta tentativa de criação de um SPG andaluz: 

Para hacer frente a esta situación, la Dirección General de Agricultura 
Ecológica de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 
en el año 2005, encargó un estudio sobre la situación del sistema de 
certificación del sector de la agricultura ecológica. En él se señalaba que 
tanto el propio sector como las instituciones y entidades públicas a nivel 
nacional e internacional percibían el sistema de certificación, tal y como está 
planteado, como un escollo para el desarrollo de la Agricultura Ecológica, 
especialmente en lo que se refiere a pequeñas explotaciones. Las 
conclusiones del estudio recomendaban la puesta en marcha de un sistema 
de certificación alternativo, basado en la participación de los principales 
actores involucrados: los propios agricultores, ganaderos y consumidores 
(CUÉLLAR PADILLA e TORREMOCHA BOUCHET, 2009, p.161) 

Para entender esse processo há que frisar a existência de outros fatores que 

interferem no rumo dos acontecimentos, os quais refletem, entre outros aspectos, o 

jogo de forças que interagem na cena política andaluza. Com efeito, o depoimento a 

seguir refere-se à descrição desses aspectos segundo a perspectiva de um membro 

da então Dirección General de Agricultura Ecológica. Em sua fala, reitera que o 

plano de criação do SPG andaluz coincidiu com o começo de um novo ciclo de 

concessão de ajudas agroambientais por parte da União Européia, iniciado em 2007 

e que irá expirar em 2013:  

Este plano se empezó a discutirse en el año 2006 y se aprobó en octubre 
de 2007. Se presentó en octubre de 2007 porque 2007 era el año que 
empezaba el nuevo marco comunitario de apoyo. Esto va por siete en siete 
años, todas las ayudas y cada siete años se redefine el contenido y el fin de 
las ayudas comunitarias. Entonces el periodo de 1999 a 2006 terminaba y 
empezaba otro que era 2007-2013. Empezamos justamente a discutir el 
plan en 2006 y se aprobó en octubre de 2007 porque no había todavía una 
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propuesta clara de la Unión Europea sobre que iba hacer. Hasta mediados 
de 2007 no supimos que medidas, ni que cuantías económicas íbamos a 
tener. En octubre de 2007 se aprobó y empezó a aplicarse en 2008. Hasta 
esta época habíamos estado, como sabéis, desarrollando una experiencia 
en tres lugares distintos y a partir de ahí lo que hicimos fue elaborar un 
proyecto de decreto, o de orden, donde lo que se establecía era la 
posibilidad de que se hubiera sistema participativo de garantía con 
certificación por tercera parte. (Informação verbal)108 

Ou seja, no nosso entendimento, o entrevistado era à época sabedor da 

impossibilidade de que essa proposta de SPG pudesse adquirir o mesmo status (ou 

rango) correspondente à certificação por terceira parte dentro do marco comunitário, 

sobretudo com respeito aos seus efeitos imediatos, mormente os que afetam à 

concessão das aludidas ajudas agroambientais. A idéia de criação de um SPG era 

extremamente interessante do ponto de vista do fomento ao associativismo, da 

organização dos produtores e de outras externalidades positivas que se vislumbrava 

potencializar no horizonte imediato. Todavia, essa medida não poderia prescindir do 

aval de uma certificação por auditagem que, nesse caso, seria realizada de forma 

grupal. Contudo, as coisas não saíram como o previsto em virtude da oposição 

deflagrada pela Asociación CAAE como reforça em sua fala:   

Un proyecto de certificación de grupos, sí en Andalucía. Y claro 
necesitábamos una legislación con rango de decreto para que eso pudiera 
tener cabida dentro del reglamento. Era una translación de parte 
determinada del reglamento 834 de 2007 y, bueno, que entraba en vigor en 
2009, pero que ya se podía establecer el periodo de transición. Y la idea era 
que eso tuviese aplicación en Andalucía, es decir, que hubiera una 
cobertura legal para luego colgar de ahí, pues, disposiciones de rango 
jurídico menor, por ejemplo las órdenes que pudieran dar… financiar este 
programa. Entonces este decreto yo no conseguí sacarlo porque el CAAE 
se opuso radicalmente e incluso estuvo maniobrando para que no se 
publicara con el Consejero de Agricultura… convenció al Consejero de 
retrasarlo, entonces fueron retrasando todos los procesos. Y, bueno, 
finalmente yo me fui hace dos años, y en el momento que yo salí de la 
Consejería, lo vieron el decreto y lo metieron en el cajón y nunca más se 
supo. (Informação verbal)109 

O contato com a realidade e o exame das informações levantadas a campo 

suscitou-nos uma série de novos questionamentos e reflexões. Por um lado, 

percebe-se com clareza as grandes dificuldades dos grupos implicados nesta 

proposta de SPG em forjar alianças e coalizões políticas, nos termos tratados pela 

literatura (FLIEGSTEIN, 2001), para levar a cabo uma iniciativa desse gênero no 

âmbito local, regional e autonômico e que necessariamente prescindia uma 

                                                 
108 Informação fornecida por E7 em entrevista em Sevilha, Espanha, em Novembro de 2009. 
109 Informação fornecida por E7 em entrevista em Sevilha, Espanha, em Novembro de 2009. 
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habilidade social (social skill) compatível com o enfrentamento destes desafios, tal 

como aludimos anteriormente. 

É interessante cotejar a posição assumida por um dos dirigentes da 

Asociación CAAE quando solicitamos que expusesse sua avaliação sobre os 

sistemas participativos de garantia. Como se pode constatar no trecho a seguir, sua 

visão é totalmente cética, por razões logicamente compreensíveis, com relação à 

possibilidade de que um SPG ofereça a credibilidade atualmente exigida pelos 

mercados de Europa e Estados Unidos.   

Porque tú dices: - No, lo mío es ecológico… bueno… ¿Y quién lo dice? Y tú 
puedes ser la mejor persona del mundo, pero tú tendrá que garantizármelo 
a mí ¿no? tendrá que haber alguien imparcial que diga que esto es verdad. 
Por esto yo, por eso yo… las cosas estas… tenemos ciertas discusiones y 
somos poco a veces, poco realistas. Es verdad que todo el mundo es un 
mundo, eso es cierto… realidades… pero claro yo estoy en la realidad 
nuestra… Y fíjate por ejemplo la mentalidad italiana que son gente muy 
fulleros, gente que hacen trampa… entonces esas cosas cuando hay dinero 
por medio… Entonces la producción ecológica, el consumo ecológico no 
puede haber duda, ni por el sistema nuestro, ni por el sistema de Brasil. 
Tiene que haber garantía plena. Si uno y otro lo garantiza, perfecto, pero 
tiene que haber garantía. Europa te exige unas condiciones, Estados 
Unidos te exige unas condiciones. Si nosotros para vender en Estados 
Unidos necesitamos tener también, no solamente el sello nuestro de 
Europa, no, no, también estarnos de alta en Estados Unidos… claro, y 
entonces, si nosotros estamos homologados en Europa y nos exigen esto… 
¿A este sistema en Brasil no lo van a exigir? Este sistema es para local muy 
reducido, muy reducido, es decir… para yo vender a Granada… (Informação 
verbal)110 

 No entendimento deste dirigente os SPGs não somente se mostram 

incapazes de atender aos imperativos da globalização, que atualmente comanda o 

comércio agroalimentar, como também possuem um alcance extremamente limitado, 

cuja vocação aparece cingida à dinâmica de um comércio praticado em circuitos 

locais ou no máximo regionais. De certa forma, essa posição é compartilhada por 

muitos técnicos e agricultores que apostam na eficácia dos chamados “canais curtos 

de comercialização” e que encontra nas feiras-livres111 a quintessência deste 

universo de relações que unem os produtores e os consumidores imediatos de seus 

produtos.  

Entrementes, essa discussão suscita outros desdobramentos que emanam, 

sobretudo, dos próprios agricultores familiares, que muitas das vezes nos 

externaram uma posição que nos permitimos traduzir nos seguintes termos: - Ok, 

                                                 
110 Informação fornecida por E9 em entrevista em Sevilha, Espanha, em Janeiro de 2010. 
111 Sobre a questão das feiras-livres, ver a propósito: SACCO DOS ANJOS, GODOY e CALDAS 
(2005). 
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entendo a necessidade de certificação de produtos que eu pretendo vender para 

mercados distantes, mas se eu vou comercializar meus produtos diretamente para 

os consumidores, numa relação pautada pela confiança recíproca, para que 

necessito de certificação? Essa questão é deveras relevante e julgamos que deva 

ser retomada em outro momento de nossa exposição. Por ora cabe-nos resgatar o 

curso da exposição acerca da trajetória que acompanhou a tentativa de criação de 

um SPG andaluz.  

 A idéia de construir um modelo “alternativo” de certificação de orgânicos é 

vista como algo inovador dentro do espectro de atuação do poder público andaluz 

em temas que afetam à agricultura, conforme registra Cuéllar Padilla (2008, p.18) 

em seu estudo: “De esta forma y como caso poco frecuente en el ámbito agrario y 

rural andaluz, se planteaba la solución de un problema a través de un mecanismo 

distinto al de las subvenciones económicas o el apoyo público directo.”  

A experiência relativa à Rede Ecovida de Agroecologia dos estados 

meridionais do Brasil, e que, como vimos, culminou no estabelecimento de um SPG 

previsto em lei, exerceu enorme influência nesta tentativa de criação de um SPG 

andaluz. O caso da Rede Ecovida era visto como um ponto de referência indiscutível 

e fonte inspiradora para criar um sistema similar nessa parte da geografia 

espanhola, e que se iniciou em 2006, com a criação de um projeto piloto descrito por 

Cuéllar Padilla e Torremocha Bouchet nos seguintes termos: 

El próprio concepto práctico del proyecto instó a trabajar con zonas 
geográficas que, por una parte, recogían las semejanzas necesarias para 
abarcar el perfil de productores/as demandantes de sistemas de 
certificación alternativos pero que, por otra parte, representasen variaciones 
suficientes para garantizar que el modelo construido se pudiera extrapolar al 
conjunto del territorio andaluz. En base a estos criterios, y seleccionando 
aquellos territorios que habían demostrado tener interés por resolver esta 
problemática específica, se acordó trabajar en tres zonas con características 
productivas y socioeconómicas semejantes como fueron la Sierra de 
Segura, la Serranía de Ronda y el municipio de Castril. (CUÉLLAR PADILLA 
e TORREMOCHA BOUCHET, 2009, p.162) 

Todavia, é necessário considerar que se trata de três territórios (ver fig.15) 

relativamente distintos, tanto do ponto de vista do seu tamanho, condições sociais, 

econômicas, ecológicas e culturais. Assim, enquanto a Serranía de Ronda abarca 24 

municípios e uma superfície de 1.389 km2, Sierra de Segura conta com 13 

municípios e uma superfície de 1.931 km2. Castril, por seu turno, é um pequeno 
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município112 cuja área ascende a 243 km2.  O perfil produtivo guarda também certas 

diferenças, sobretudo se temos em mente que o cultivo da azeitona é a principal 

atividade produtiva da Sierra de Segura, enquanto nos demais territórios essa linha 

produtiva divide o espaço com outras produções (cereais, leguminosas, girassol, 

pecuária extensiva, etc). Mas, possivelmente, é no entorno sócio-econômico que 

resida o maior grau de distinção entre os três territórios. De acordo com Cuéllar 

Padilla e Torremocha Bouchet, 

La Sierra de Segura y el municipio de Castril se encuentran aislados de los 
grandes centros de consumo más próximos, que en sendos casos son las 
respectivas capitales de provincia. En el caso de la Serrranía de Ronda, la 
proximidad de la Costa del Sol113 marca el perfil socioeconómico de los 
operadores, que tan sólo en muy contadas ocasiones son agricultores a 
título principal. Las características similares de los territorios seleccionados, 
para llevar a cabo el proyecto, debían permitir construir un modelo 
alternativo de certificación que respondiera a las problemáticas comunes. 
Sus diferencias debían abarcar realidades distintas de manera que se 
pudiese diseñar un modelo extrapolable al conjunto del territorio 
andaluz.  (CUÉLLAR PADILLA e TORREMOCHA BOUCHET, 2009, p.163; 
grifos nossos) 

Destacamos dois aspectos que nos parecem sumamente importantes para 

entender a trajetória que acompanha essa tentativa de criação de um SPG andaluz. 

Em primeiro lugar, a questão da forte presença de agricultores pluriativos114 entre os 

que estiveram implicados nesse processo. Em segundo lugar, que efetivamente 

essa iniciativa levava implícito um desejo de ampliar essa experiência para o resto 

de municípios andaluzes, o que por si só demonstra que se tratava de uma 

estratégia pensada no marco de um projeto político mais amplo nos moldes da 

aliança, que referimos anteriormente, e no espectro de possibilidades que se 

apresentava naquele momento. 

                                                 
112 No desenho da estratégia proposta de criar o SPG andaluz, Castril é referido como município, ao 
passo que em outro documentos examinados e nas falas de nossos entrevistados, este é visto como 
um território específico. 
113 A “Costa do Sol” é um dos principais destinos turísticos da Andaluzia, com suas magníficas praias 
banhadas pelo Mar Mediterrâneo, para onde convergem milhares de turistas de Espanha e, 
sobretudo, do norte europeu. Isso implica uma grande elasticidade no consumo de produtos 
horticolas, incluídos aí os oriundos da produção ecológica. 
114 Consideramos deveras interessante confrontar esse tipo de dado com a realidade brasileira. 
Lamentavelmente, trata-se de uma faceta pouco analisada nos estudos sobre a questão da 
agricultura orgânica diante da escassez de informações disponíveis. Nesse sentido, cabe mencionar 
o estudo de Fonseca (2009) que alude o perfil dos produtores orgânicos fluminenses, reiterando que 
entre os anos 2005 e 2006, oito em cada dez produtores que buscaram a certificação junto à 
Associação de Agricultores Biológicos do Rio de Janeiro eram originários do meio urbano, dispondo 
de outra fonte de renda e mantendo expectativas nessa atividade muito mais como projeto de vida 
alternativa e menos como atividade econômica. Todavia, trata-se de questão que merece ser 
aprofundada em estudos ulteriores. Para os interessados na questão da pluriatividade, ver a 
propósito Sacco dos Anjos (2003) e Sacco dos Anjos e Velleda Caldas (2007). 
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Figura15 – Mapa ilustrativo da Andaluzia (Espanha) com indicação da localização dos três territórios 
escolhidos pela DGAE para desenvolver a proposta de criação do SPG Andaluz. 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

A estratégia original da DGAE se baseou nos princípios da chamada 

“investigação-ação participativa”, a qual consiste numa metodologia que visa 

conhecer em profundidade um problema concreto de uma determinada comunidade 

ou coletivo, promovendo e facilitando o envolvimento de todas as pessoas 

relacionadas com a questão, bem como na busca de soluções possíveis às suas 

mais legítimas demandas. Nesse contexto, o foco está em identificar e eleger, 

mediante um processo coletivo de reflexão, quais as prioridades acordadas entre os 

atores sociais implicados. A logística que acompanhou a operacionalização dessa 

tentativa de implantar um SPG andaluz pressupunha um desenho que incluiu a 

intervenção de outros agentes, quais sejam: 

Una persona dinamizadora en cada uno de los tres territorios, implicada 
durante los casi dos años que ha durado el proceso. El perfil de las mismas 
era el de personas que pertenecían a los territorios, a quienes los y las 
productores/consumidores con los que se iba a trabajar conocían y 
reconocían, y que contaban con cierta formación técnica en torno a la 
producción ecológica, o en torno a metodologías participativas de 
intervención social. Dos personas a nivel de coordinación general: una de 
ellas que hacía de puente entre la administración, impulsora y financiadora 
del proyecto, y los territorios, y daba seguimiento y continuidad al proceso, y 
otra que guiaba el proyecto a nivel conceptual, metodológico y de 
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planificación de las distintas etapas, evaluando el proceso a mitad de su 
desarrollo y al final. (CUÉLLAR PADILLA e TORREMOCHA BOUCHET, 
2009, p.165)   

 

 

Uma questão se impõe nessa altura de nossa exposição. Tem a ver com uma 

constatação forjada no contato que mantivemos com a realidade concreta. 

Objetivamente, referimo-nos ao reconhecimento de que a idéia de construir um SPG 

não representava uma demanda surgida a partir dos interesses e necessidades 

imediatas dos próprios agricultores andaluzes envolvidos nesse projeto. Os 

depoimentos colhidos in loco dão mostras claras disso, como o que revela uma das 

pessoas mais diretamente relacionadas com essa iniciativa por parte da DGAE e 

que assim resumiu sua visão sobre os problemas advindos do desenho que 

acompanhou a estratégia de criação do SPG andaluz:   

El proceso fue interesante, por ser participativo y vinculando experiencias de 
terreno, con la gestión de los procedimientos, estructuras y tiempos de la 
administración. Se trató de establecer una participación muy medida de las 
influencias “políticas” por lo que dejó libertad de expresión a los grupos 
locales que trabajaban el proceso. Sin embargo, considero que, quizás 
porque al inicio del proyecto no existía una demanda concreta de SPG (tan 
solo de solución para el sistema de certificación individual) se llegó 
demasiado pronto con la idea y se forzaron las ment alidades en 
algunos grupos. La idea no venia de las bases y ese  ha podido ser uno 
de los frenos mas importantes para la continuidad d el proyecto , una 
vez perdida la tutela (léase financiación y apoyo técnico) de la 
administración… (Informação verbal – o destaque é nosso)115 

Esta posição é compartilhada por outro técnico que participou como apoiador 

deste processo. Sua fala é no sentido de convergir com esse entendimento, ao 

mesmo tempo em que deixa transparecer que os aludidos equívocos serviram de 

base para alimentar um processo de aprendizagem e de reflexão em torno a essa 

questão: 

Entonces, eso que yo lo veo muy claro, pues, no obstante, es una cuestión 
de… bueno… un SPG como una política pública. Bueno, pues yo creo que 
no. Yo creo que es una metodología participativa para resolver problemas 
como política pública ¿vale? Y que de ahí puedan surgir propuestas de 
SPG, estupendo! Y apoyado pela administración pública, estupendo! Pero 
que empezar por un SPG es empezar por la casa por el te jado   ¿no? Y 
eso es lo que decíamos, que de hecho los grupos que han seguido no 
siguen con SPG, siguen con tema de comercialización, con búsqueda de 
canales cortos, de cuestiones que van antes de esa garantía participativa y 
colectiva  ¿no? Entonces, yo creo que de ahí hemos aprendido… yo 

                                                 
115 Informação fornecida por E10 em entrevista em Granada, Espanha, em Março de 2010. 



 

144 
 

 

personalmente, creo que hemos aprendido un montón. … (Informação 
verbal)116 

Outro de nossos entrevistados incide exatamente nessa mesma direção: 

La dificultad de todo esto, yo tengo muy claro que esto en principio no ha 
sido una… no ha salido necesariamente de las bases ¿no? sino que ha sido 
un proyecto piloto de la Dirección General, porque estaba MG había ciertos 
problemas identificados con la certificación, hicieron una propuesta 
interesante, principalmente recorría, yo creo, las experiencias de 
Latinoamérica. Entonces, el problema central de esto para mí, que yo creo 
que en Perú también lo hemos vivido, y es que el agricultor pragmático. O 
sea, tú al agricultor no le puedes estar contando cosas muy gaseosas ¿no? 
Y en realidad el sistema participativo de garantía tiene un fuerte 
componente gaseoso o un fuerte componente de esperanza: mira, cuando 
lleguemos a... ¿no? Al ser consciente de esto, por esto también que el trato 
de que en el proceso vayan consiguiendo logros que permitan que si 
sostenga esta esperanza. (Informação verbal)117 

 

Encontramo-nos, portanto, diante de uma flagrante contradição com os 

pressupostos da Investigação-Ação Participativa, se temos em mente que as razões 

que culminaram para a escolha no desenho e montagem de um SPG andaluz foi 

trazida “demasiado pronto” por parte da DGAE, situação esta que foi 

metaforicamente traduzida em uma das falas com a expressão “empezar la casa por 

el tejado”.  

O depoimento a continuação é de um dos técnicos que atuou como 

dinamizador no território correspondente ao município de Castril, na Província de 

Granada. Suas observações, obtidas durante a realização de evento, são 

igualmente interessantes para demonstrar que desde o começo havia a intenção de 

construir uma rede andaluza de produtores e consumidores que vinculasse os três 

territórios escolhidos para desenvolver o projeto de criação de um SPG: 

Cuál era el proceso? Pues, es ganarse la confianza de la gente y luego era 
un poco explicar, conversar, debatir y sensibilizar sobre la certificación y lo 
que era el SPG. Finalmente yo venía por SPG, había entendido que no era 
el tema principal, que había un trasfondo, pero que había que escavar un 
poco más para ver se realmente podría a ser un problema la certificación. 
Trabajamos en muchos aspectos y construimos luego el modelo para Castril 
que lo fuimos compartiendo con los otros grupos para crear el modelo de la 
Red Andaluza. (Informação verbal)118 

E é justamente em Castril, dentre os três territórios andaluzes mencionados, 

onde efetivamente mais se conseguiu avançar em termos de organização dos 

produtores orgânicos. O contato com a realidade mostrou que isso se deu porque 
                                                 

116 Informação fornecida por E15 em entrevista em Córdoba, Espanha, em Maio de 2010. 
117 Informação fornecida por E22 em entrevista em Castril, Espanha, em Junho de 2010. 
118 Informação fornecida por E22 em entrevista em Castril, Espanha, em Junho de 2010. 
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desde o começo os protagonistas perceberam que haveria que “ir más allá” do 

objetivo estrito de construir uma experiência de SPG e de que a estrutura de apoio 

institucional oriunda da DGAE era demasiado frágil para resistir aos enfrentamentos 

existentes no seio da Consejería de Agricultura de Andalucía: 

Sabíamos que el proceso podría ser muy largo, y evidentemente yo era 
consciente que el proceso de la Dirección General, por de la debilidad del 
pacto entre Los Verdes y El PSOE podía durar poco… Por eso que el 
enfoque que le dimos nosotros fue… más allá de que si esto si hace legal o 
no, vamos a trabajarlo como sello de calidad y eso es lo que aquí en Castril 
lo dijimos siempre. (Informação verbal)119 

Obter o selo de qualidade há que ser visto como o esforço por 

simbolicamente forjar uma identidade entre estes produtores e de construir uma 

reputação que presentemente não está consolidada em face das dificuldades já de 

por si referidas nesta tese. O “ir más allá” pressupunha, por exemplo, pavimentar o 

terreno para conceber canais curtos de comercialização, sendo que nosso 

entrevistado coincide no entendimento de que é essa a finalidade essencial a que 

devem servir os SPGs e que, de certa forma, é o que confere legitimidade e 

garantias às redes que se busca erigir com o apoio imprescindível dos 

consumidores. Segundo suas próprias palavras: 

La idea inicialmente es mercado local o canales cortos. Lo que pasa es que 
los canales cortos lo puedes interpretar de dos maneras, por la distancia, o 
por la cantidad de intermediarios. En nuestro caso se sigue manteniendo la 
idea de canales cortos por la cantidad de intermediarios. Porque si nosotros 
vamos con BioCastril, con el Sistema Participativo da Garantía, con un sello 
de calidad a las tiendas de comercialización… a la FACPE120, entonces esto 
es un canal corto para nosotros, porque es por la cantidad de 
intermediarios. Y también es local porque si no lo manejas como ecológico, 
que te lo prohíbe la ley, pero sí como un sello de diferenciación, un sello de 
calidad o lo que fuera, pues sí, lo puede promover en los pueblos. Lo que 
pasa es que  muchas de esas cosas hubieran tenido más fuerza si es que la 
red como tal hubiera avanzado. En realidad la red… yo he sido 
relativamente crítico con la red en el sentido de que muy pronto se le puso 
el nombre de red, porque en realidad eran procesos… si tu los has visto, 
son procesos que son diferentes y todavía muy… Pero claro había una 
necesidad política de darle una cierta cabida para tratar de insertar esto lo 
más pronto posible dentro del debate y a ver qué cosas surgían ¿no? La red 
como red, más allá de las tres reuniones que tuvo, que consensuamos 
mínimos, y no sé qué… una actuación no le dio tiempo en todo caso de 
crecer y de madurar. (Informação verbal)121 

                                                 
119 Informação fornecida por E22 em entrevista em Castril, Espanha, em Junho de 2010. 
120 FACPE é a sigla da “ Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos”. Consiste 
numa rede de associações de consumidores e cooperativas de consumidores e produtores de 
produtos ecológicos e artesanais e que, juntos, compartilham de um objetivo comum, qual seja, a 
promoção e fomento ao consumo ecológico, responsável e solidário. Ver a propósito: 
http://www.facpe.org/ 
121 Informação fornecida por E22 em entrevista em Castril, Espanha, em Junho de 2010. 
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Mas a reflexão aqui encetada não estaria completa sem resgatar a posição de 

nossos entrevistados acerca do modo como eles enxergam a postura assumida por 

IFOAM frente ao papel desempenhado pelos SPGs atualmente existentes, no 

sentido de fomentar processos virtuosos de desenvolvimento da produção orgânica 

em nosso planeta. O trecho a seguir refere-se ao discurso de um dos técnicos que 

atuou na proposta criação do SPG andaluz, segundo o qual, 

IFOAM apoya de manera decidida los SPG a nivel internacional. En la 
actualidad trabaja en el análisis de estrategias para su regulación, para su 
promoción en nuevas regiones y su consolidación en las ya existentes. El 
grupo de trabajo específico de SPG integrado en el seno de IFOAM le 
permite contar con opiniones y experiencias locales, siempre cotejadas a 
nivel grupal antes de ser publicadas. Todas las actividades promovidas, 
internamente y hacia fuera, dentro de la medida de los plazos establecidos 
por los proyectos y los financiadores, se basan en la participación, la 
corresponsabilidad y el intercambio (por supuesto la confianza y la 
convicción de que estos sistemas son no solo viables sino que 
absolutamente necesarios en todos los continentes). IFOAM es sin embargo 
una estructura con objetivos marcados inserta en el sector “oficial” orgánico, 
donde muchos colectivos y plataformas que defienden y promueven los 
SPG no se ven reconocidos, y a los que provoca rechazo. Una vez más 
aparecen las dos velocidades122 [filosofias] del sector. Estas diferencias 
pueden provocar discrepancias en las estrategias y metodologías de 
trabajo, restando capacidad de trabajo al conjunto de organizaciones. 
Personalmente considero que mientras se tenga un objetivo común (y que 
ahora es la consolidación de los SPG como alternativa a la certificación por 
tercera parte) todas las entidades que los defienden deben ir apoyándose 
dentro de los límites de sus especificidades, conceptos, estatutos y 
estructuras, enriqueciéndose mutuamente, y respetando la diversidad. Tal y 
como lo hacen los SPG. (Informação verbal – o destaque é nosso)123 

 Contudo, há outros entrevistados que consideram a posição de IFOAM frente 

aos SPG no mínimo ambígua, quando não reticente, em relação às supostas 

virtudes desta forma de certificação enquanto processo sócio-político e os seus 

almejados desdobramentos. Assim expressou-se um antigo membro da DGAE em 

relação a esta questão: 

IFOAM lo que tiene es un carácter fundamentalmente reglamentista, o sea 
IFOAM no va a entrar en promocionar un modelo124 que va claramente 

                                                 
122 Nosso entrevistado entende que o setor ecológico espanhol é um sistema que funciona “a duas 
velocidades” ou sob a égide de duas filosofias mutuamente contraditórias, as quais atualmente 
estabelecem uma convivência, que não sabe até quando poderá durar, baseada no respeito e na 
indiferença recíproca. De um lado está uma agricultura centrada na mera substituição de insumos, 
geralmente orientada à exportação, ao passo que no extremo oposto encontra-se a vertente 
agroecológica, com seus objetivos de longo prazo e compromissos mais amplos, como no caso do 
fomento à organização e empoderamento dos produtores familiares.  
123 Informação fornecida por E10 em entrevista em Granada, Espanha, em Março de 2010. 
124 Essa posição coincide com o entendimento de Radomsky em seu estudo sobre a certificação 
participativa protagonizada pela Rede Ecovida no Sul do Brasil. Segundo este autor: “ [...] a IFOAM 
tem em suas ações programáticas o reconhecimento dos sistemas participativos de garantia, contudo 
é transparente nos documentos da Federação que formas alternativas de certificação – diferentes da 
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contra sus propios socios. Quien es capaz de pagar las cuotas de 
pertenencia a IFOAM son fundamentalmente las entidades de certificación 
privada. De hecho ahí está el CAAE, y hasta que consiguió ser 
representante en la comisión de normativa para oponerse a esto ¿no?  Este 
era el objetivo y lo ha logrado. Pero que pasa es que IFOAM, aunque CAAE 
está en contra [a los SPG] sigue manteniendo este grupo de certificación 
participativa porque sabe que en el mundo están progresando cada vez 
más. […] Ahí tú ves que cada día son más los grupos que practican esto. Y, 
claro IFOAM no puede mantenerse al margen de esto. Otra cosa es que 
IFOAM se vaya a mojar aquí en el apoyo. Yo creo que esto no lo va hacer, 
en absoluto. O sea, lo que ocurre que sí que es importante que a escala 
mundial y europea IFOAM tenga una definición favorable, aunque sea 
meramente retorica, pero que sea una definición favorable a los sistemas 
participativos porque seguirá legitimando a los que somos partidarios de 
esto y ofreciéndonos siempre una posibilidad. No es lo mismo decir: ¡mire 
usted que esto está apoyado por IFOAM! que decir ¡que esto me lo he 
inventado yo! No es lo mismo evidentemente. (Informação verbal)125 

A expressão “mojarse” em espanhol é utilizada no sentido de implicar-se, 

envolver-se com algo ou de comprometimento pleno. Nosso entrevistado entende 

que a posição presumivelmente favorável de IFOAM aos SPG não ultrapassa os 

limites estritos da retórica. Todavia, há quem considere que o simples fato de IFOAM 

colocar o tema em discussão depõe frontalmente contra os princípios e objetivos que 

regem essa forma de certificação, que no seu entender, deveriam cingir-se ao 

âmbito local e da construção de uma identidade compartilhada pelos protagonistas 

destes processos. Esse é o entendimento de um dos acadêmicos, cujo depoimento 

a seguir transcrevemos: 

¿El tema del SPG es para exportar o para lo local? Yo creo que en el 
momento que el SPG se plantee para mercados más allá de lo local, va a 
perder identidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener que establecer pactos, 
vamos a tener que regular el SPG a nivel internacional. Porque como yo 
consumidora europea confío en un producto que llega de Brasil de un SPG. 
Yo tendré que saber que es SPG, o sea, como lo están verificando, como lo 
están haciendo. Y esa comunicación no es tan fluida a ocho mil, diez mil, 
trece mil quilómetros de distancia. Entonces, eso conlleva a lo que ahora 
IFOAM está planteando… vamos a establecer que son los SPG. Y vamos 
establecer un marco para regular el SPG a nivel internacional. A mí eso me 
da pánico. Porque en el momento que empezamos a hablar de unificar 
criterios, de establecer unos pilares básicos comunes, perdemos identidad 
local y los SPG surgen para defender identidad local. (Informação verbal)126 

Mas independentemente da avaliação que for feita acerca do que é, ou 

deveria ser a vocação precípua de um SPG, o certo é que muitos produtores vão 

mais longe no afã de entender a própria raison d´être dessa forma de certificação,  a 

qual foi convertida, nesse processo comandado pela DGAE, como fim e não 

                                                                                                                                                         
realizada por organismo independente (terceira parte) – são menos prestigiadas.” (RADOMSKY, 
2009, p.148) 
125 Informação fornecida por E7 em entrevista em Sevilha, Espanha, em Novembro de 2009. 
126 Informação fornecida por E15 em entrevista em Córdoba, Espanha, em Maio de 2010. 
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exatamente como meio para o acesso aos mercados e de aproximação com os 

consumidores. Tal posição é externada na fala de um dos entrevistados, residente 

na Sierra de Segura, e que esteve envolvido na tentativa de implantação do SPG 

andaluz. Sua fala é interessante não somente porque faz um balanço do que se 

conseguiu avançar nessa matéria no plano local, mas sobretudo porque exprime o 

tom dos debates que assumiu toda essa discussão entre os produtores ecologistas: 

[…] a mí lo que me ha gustado mucho este proceso es que queríamos 
utilizar una herramienta política, es decir, queríamos utilizar a los que venían 
de arriba a organizarnos, para organizarnos aquí, y luego decían:     - pero, 
si no se consigue el sello, ¿qué? Nos decíamos: - tiramos para adelante, 
porque el sello a lo mejor no se consigue, porque hay diferencias políticas, 
porque mira, porque tal y cual, no sé qué. Pues, llegó un momento en que 
dijimos: - nos da igual. O sea, que nos interesa movernos con este tipo de 
certificación, porque es mucho más justo, más enriquecedor, más 
constructivo, y es algo que hace falta a nivel social aquí en la sierra. Y 
seguíamos para adelante… Ya, nos daba igual el sello y sin sello… incluso, 
llegó un momento en que dijimos: - ¿para qué queremos sello? Aunque sea 
de certificación social, ¿para qué queremos un sello? Si es como imitar el 
proprio sistema por tercera parte. Porque claro, co mo estamos en el 
sitio en que estamos y hay desconfianza, o sea, no se parte de la 
confianza sino de la desconfianza.  Pues, al final siempre en el modelo 
tenía que acabar reflejándose, tenía que venir un técnico de la 
administración a revisar, o que hubiera una auditoría externa, publica, 
siempre tenía que haber una figura que viniera aquí a revisarnos un poco, a 
ver cómo iba la cosa, todo para defendernos ante las certificadoras de 
tercera parte… todo rato era: - vamos a defendernos ¿no? (Informação 
verbal – o destaque é nosso)127 

Fica o sentimento de que este processo, apesar de não haver frutificado e 

logrado os objetivos propostos, foi certamente rico em termos de suscitar uma série 

de questionamentos entre os produtores, técnicos e consumidores identificados com 

o presente e o futuro dessa forma de produção agrícola na Andaluzia e na Europa 

de um modo geral. Ao fim e ao cabo, a tentativa de criar um SPG andaluz converteu-

se numa experiência referencial de aprendizagem, cujos desdobramentos estão 

sendo ainda avaliados, expondo a complexidade dos aspectos envolvidos. 

Parte-se aqui da premissa de que iniciativas dessa natureza são cruciais 

para detonar certos processos de organização dos produtores em nível local e de 

acercamiento com as demandas de outros setores que apóiam os princípios que 

regem essa forma de produção. Todavia, parece lógico supor que a existência pura 

e simples dessa classe de certificação não é suficiente para almejar mudanças de 

maior calado no modo como é pensada a produção orgânica na atual conjuntura e 

dos obstáculos que ela experimenta em seu devir.  

                                                 
127 Informação fornecida por E13 em entrevista em Ronda, Espanha, em Abril de 2010. 
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Na entrevista que realizamos com um representante de uma cooperativa de 

consumidores, nosso depoente externa alguns dos entraves, que desde sua ótica, 

impedem o acesso aos mercados por parte dos pequenos produtores espanhóis: 

El mercado español de productos ecológicos es convencional, aunque 
minoritario. El acceso al mercado convencional es difícil para los pequeños 
productores porque no está hecho para ellos, sino contra ellos .  Nuestra 
experiencia es desde fuera del mercado convencional, en circuitos cortos. 
Hay experiencias muy diversas en todo el Estado. Las asociaciones de 
consumidores más antiguas basaban sus controles de calidad en aspectos 
más agronómicos y nutricionales. Después se han ido incorporando otros 
aspectos sociales, aunque son de muy diverso tipo. En los circuitos cortos, 
la certificación de tercera parte no es garantía aunque sirva de referente. 
Cuando hay un proyecto de consumo de cierta envergadura, hace sus 
propios controles de calidad, probablemente poco de análisis para detectar 
tóxicos o productos prohibidos, con diálogo, visitas al campo, relación de 
confianza. Los criterios agroecológicos son más fáciles de verificar, producto 
de temporada, vitalidad, rotaciones, semillas autóctonas. Pero son más 
difíciles la construcción de un proceso cooperativo de aprendizaje entre 
agricultores, la política de los precios y relaciones con los consumidores. 
Nuestro proyecto lleva 13 años de experiencia y estamos en pañales. 
Encontramos muchas dificultades para construir una relación de confianza, 
incluso con los agricultores con los que se dan unas relaciones de respeto 
mutuo.  Además está la construcción de un control de calidad participativo 
con los consumidores y grupos que impulsamos y que no están en el centro 
del proceso. (Informação verbal)128 

Mesmo após 13 anos de funcionamento, a experiência supracitada é referida 

como “en pañales” ou o que poderíamos traduzir como “engatinhando”. A lógica das 

grandes estruturas de transporte e distribuição é absolutamente refratária a esta 

aproximação que se busca construir entre a órbita da produção e a do consumo 

dentro do que se convencionou chamar de canais curtos de comercialização. É aí 

que vemos confirmada a idéia de que a questão da certificação não pode ser 

tomada como um objeto desconectado do conjunto de fatores que afetam esses 

processos.  

Concretamente pode-se dizer que, em princípio, a construção de um SPG 

representa uma iniciativa indiscutivelmente interessante, legítima e meritória. 

Todavia, esse esforço não é suficiente para assegurar a preservação deste tipo de 

dispositivo ao longo do tempo se não forem mobilizados outros ativos e estruturas de 

apoio por parte do Estado ou da sociedade civil. Nesse sentido, é crucial subverter a 

forma como pensamos essa questão, partindo não exatamente da esfera da 

produção, mas do consumo “responsável” para construir novas alianças. Sem a 

participação dos consumidores, leia-se: sem movimento social, a proposta de um 

                                                 
128 Informação fornecida por E24 em entrevista em Madrid, Espanha, em Julho de 2010. 
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SPG se restringe a um mero simulacro, tal como alude em sua fala o representante 

de uma cooperativa de consumidores que entrevistamos: 

Si no hay movimiento la certificación participativa queda en un simulacro. En 
el caso andaluz es aún más artificial. No he conocido en detalle lo que ha 
pasado en Andalucía, pero si he discutido con compañeros suyos que 
venían a implantar el modelo de Ecovida ayudando a la administración a 
impulsarlo. Así, desde arriba y con subvenciones, cualquier pro yecto 
está fracasado de antemano 129. O por el contrario, puede morir de éxito 
degradándose. ¿Qué hubiera pasado si se aprueba el decreto? Nosotros 
que no hacemos énfasis en la certificación pero sí en el control de calidad, 
en tres direcciones, en el producto, en el productor y en la relación entre 
productores y consumidores. Creemos que ahí está la clave.  Además, 
desde nuestro lado, estamos apostando por el crecimiento de consumidores 
responsables organizados, sin lo cual la deriva hacia la agricultura ecológica 
convencional será más rápida aún. Pero no es fácil impulsar un proyecto 
autónomo, que intenta agarrar en sus manos los problemas alimentarios por 
la generación de enfermedades vinculadas a nuestra mala alimentación y 
fomentar su participación en la alimentación y la educación alimentaria 
tomando como base los alimentos ecológicos y una dieta saludable de los 
mismos. Estamos convencidos que sin tocar esa realidad, cualquier 
iniciativa de consumo ecológico es minoritaria –vale decir, no podrá abrirse 
a la sociedad- y, además, elitista. (Informação verbal – grifos nossos)130 

Fomentar novas relações entre produtores e consumidores e, sobretudo, 

educar para um consumo responsável é a chave para transformar a realidade. O 

depoimento a seguir foi extraído de entrevista realizada com um produtor da 

Serranía de Ronda. Como é possível perceber, suas palavras não fazem outra coisa 

senão coincidir com a posição assumida pelo representante da Cooperativa de 

Consumidores referida anteriormente.  

[…] pero es que nadie se responsabiliza de lo que está comiendo, es que no 
interesa, es que da igual, es que no interesa. Y eso es lo que a mí me 
preocupa, a los consumidores le da igual. O sea, la patata donde más 
barata esté y donde más grande sea… - Oh, mira que pedazo de patata, no 
sé cuánto, no sé qué… La patatas las estaban regalando casi el año pasado 
por aquí […] Y tu a lo mejor estás haciendo un poco de patatas ecológicas 
para vender, es que hay un mínimo por lo que no puedes vender, porque si 
lo haces estás regalando tu tiempo, tus riñones y tu energía , ¿vale? 
Porque tienes unos gastos evidentemente, y llega un momento en que no 
puedes competir con esta patata, no puedes competir. Pero ¿qué pasa, que 
se el consumidor dijera? - No, yo no compro esa patata. Porque esa patata 
tiene esto y va en contra de mi salud, no sé… Así se empezaría a arreglar 
las cosas. Pero claro, se han metido las certificadoras por medio, que lo 
interesante es que haya hectáreas, hectáreas, hectáreas de agricultura o 
ganadería ecológica. Lo importante al final son las cifras, para poder mostrar 
en los organismos correspondientes o la prensa o tal y cual… Andalucía es 
la primera productora ecológica… puf… una mierda… Es educación, es 
educación… es que es la clave, así que… lo de siemp re, en todo, en 

                                                 
129 Eis aqui outro indício interessante no sentido de fortalecer nossas convicções acerca da 
orientação top down que marca a regulação dos processos que afetam à organização da agricultura 
no âmbito da União Européia e que, nesse caso, não escapa à percepção de cidadãos mais 
esclarecidos e dotados de senso crítico enquanto aos seus efeitos e lógica de operação. 
130 Informação fornecida por E24 em entrevista em Madrid, Espanha, em Julho de 2010. 
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todo, todos los problemas empiezan por la educación , todo, todo…  
(Informação verbal – o destaque é nosso)131 

  Modificar a mentalidade dos consumidores representa um grande desafio, 

a ser enfrentado a médio e longo prazo, mediante ações pedagógicas, sendo tão ou 

mais complexo do que construir um sistema de certificação social e participativo nos 

termos como até aqui temos enfocado. Todavia, há por certo outras ações imediatas 

que convergem na mesma direção e que poderiam contribuir decisivamente no 

sentido de ampliar os graus de liberdade com que contam os produtores familiares 

para viabilizarem-se nesta atividade, sem ter que “presentear seu tempo, seus rins, e 

sua energia” aos que nem sempre sabem reconhecer esse esforço, como bem 

definiu nosso entrevistado em sua fala. 

Essa ampliação dos graus de liberdade passa, entre outras coisas, pelo 

incentivo ou estruturação dos chamados “mercados institucionais” (creches, escolas, 

hospitais, penitenciárias, asilos, etc.) do modo como trata a literatura econômica 

(GRANOVETTER, 2007; ABRAMOVAY, 2004; STEINER, 2006) ou o que na 

Espanha se conhece como “consumo social”.  

Ao discorrer sobre a experiência de organização dos produtores de Castril 

implicados no processo de criação do SPG andaluz, assim se expressou um dos 

técnicos ao comentar sobre a questão da comercialização e dos obstáculos 

enfrentados para acessar o “consumo social”. De novo transparece a idéia de que o 

sistema não está pensado para apoiar os agricultores familiares, senão justamente o 

contrário. Estes tiveram que criar uma nova organização para dar cabo das 

exigências advindas da Junta de Andalucia: 

El proceso es… nosotros montamos la Asociación BioCastril, es una 
asociación sin ánimo de lucro, pero empezamos a trabajar el tema de 
comercialización que era uno de los problemas que ellos decían. Entonces 
montamos el biopunto, nos metemos en el programa del consumo social, 
pero pronto nos dábamos cuenta que estábamos fuera de la ley en el 
sentido de que al no tener ánimo de lucro no podemos vender. […] Porque 
el ánimo de lucro es repartir y dividir entre los socios y tu puedes vender 
mientras no repartas dividendos entre los socios, pero es una interpretación 
de la ley y, bueno… Pero no nos íbamos a meter en este tipo de problemas, 
entonces de ahí surgió montar una cooperativa. Algunos de los socios de 
BioCastil decidierón juntarse montar la cooperativa para distribuir productos 
ecológicos ¿no? Entonces, los suyos…pero nos demos cuenta que al 
distribuir solamente los de la zona, la cooperativa no podría ser rentable, 
sencillamente se iba a extinguir. Entonces lograron coger ofertas de 
diferentes partes de  Andalucia y con esto, pues, empezaron a trabajar el 
tema de comercialización. Entonces ese es el proceso de la parte de 

                                                 
131 Informação fornecida por E12 em entrevista em Castril, Espanha, em Abril de 2010. 
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comercialización, digamos, que culmina la de BioCastril en EcoAltiplano y 
EcoAltiplano como una distribuidora a nivel andaluz. (Informação verbal)132 

São muitos os indícios e evidências que atestam que havia claramente 

explícita a intenção da então “Dirección General de Agricultura Ecológica”, em criar 

esses espaços para viabilizar a produção orgânica, mormente para o caso destes 

produtores que se mostravam plenamente identificados com os pressupostos da 

sustentabilidade ambiental e que há anos buscavam organizarem-se regionalmente. 

A fala do membro da extinta DGAE é inequívoca, em seu afã de mostrar que o 

modelo de SPG proposto tinha, no consumo social, um importante eixo de 

sustentação. Todavia, sua fala exprime também o desencanto em face da ruptura 

que supôs o fim do pacto Los Verdes – PSOE na Andaluzia: 

Pero creo que este modelo, tal como lo teníamos pensado era 
fundamentalmente vinculado al programa de consumo social, o sea de 
consumo colectivo vinculado a escuelas, los hospitales. Había ahí una 
sinergia que practicar muy interesante, pues el sistema de garantía también 
abarata los costes y abarata los precios finales y al mismo tiempo […] 
pueden beneficiarse de este precio final bajo entidades que ahora mismo de 
carácter público pueden multiplicar el efecto, con estos bajos precios, 
incrementando su oferta ¿no? Por ejemplo un hospital. ¿Qué ocurre? Que 
ahora el programa que yo puse en marcha de comedores escolares se está 
viniendo abajo porque lo que quieren es poner, digamos, a grandes 
empresas que suministre. La grande empresa a lo mejor ahora se nos 
suministra a bajo precio, que tan poco es muy alto, pero a medio plazo 
cuando tengan el monopolio, bueno, subirán los precios y en ese momento 
la administración tendrá que poner tal cantidad de dinero que no le 
interesará el programa de, digamos, de alimentación ecológica. Es decir, 
este modelo comercial no funciona con este tipo de consumo social. 
Eso nosotros lo teníamos vinculado a esto porque im plicaba una 
salida estable a los productos de los pequeños prod uctores al margen 
de las oscilaciones, puesto que dinero público, y a demás permitía que 
con unos precios muy razonables evidentemente la ad ministración 
pudiera ampliar continuamente  la oferta hasta llegar hasta cien por cien 
como ocurre en Roma, en el Ayuntamiento de Roma. (Informação verbal – o 
destaque é nosso)133 

A aproximação que empreendemos ao longo desta seção trouxe à tona uma 

série de elementos e informações que nos permitem afiançar o reconhecimento 

sobre a existência de marcantes diferenças a respeito dos processos de certificação 

levados a cabo no contexto espanhol e, particularmente, andaluz com relação ao 

Brasil e, especialmente, ao caso do Rio Grande do Sul. Mas há, por certo, muitos 

temas que conectam ambas as realidades, particularmente quando vistos sob o 

prisma das demandas legítimas de uma agricultura familiar que vislumbra essa 

forma de produzir como uma nova janela que lhes propicie estender os horizontes 

                                                 
132 Informação fornecida por E22 em entrevista em Castril, Espanha, em Junho de 2010. 
133 Informação fornecida por E7 em entrevista em Sevilha, Espanha, em Novembro de 2009. 
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em direção a uma maior integração aos mercados e a necessária adequação aos 

imperativos da sustentabilidade sócio-ambiental. 

Recompor o itinerário que marcou a tentativa de implantação de um SPG 

andaluz foi outro dos eixos através do qual realizamos essa imersão e que permitiu, 

no limite, ampliar nossa percepção acerca do caráter multidimensional desses 

processos, tanto sob o prisma dos interesses dos consumidores, dos produtores, 

dos agentes do Estado, quanto de outros atores sociais que estiveram de alguma ou 

de outra forma envolvidos nessa empresa. 

Toda essa discussão, como se buscou aqui destacar, não pode ser feita sem 

evocar o entendimento acerca do papel do Estado, especialmente quando nos 

encontramos frente a um cenário como o da União Européia, onde os assuntos que 

afetam à agricultura assumem um caráter transcendental do ponto de vista sócio-

político, condicionando de forma ineludível, imediata e pragmática, a dinâmica das 

atuações desencadeadas no plano dos Estados membros, das comunidades 

autônomas e dos próprios territórios.   

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusões 
 

A proliferação de mecanismos de garantia no contexto das cadeias 

agroalimentares é um fato sem precedentes nas sociedades contemporâneas, 

fenômeno este que responde a causas sobejamente conhecidas. Figuram em 

destaque, por um lado, e de forma pragmática, a crescente pressão exercida pelos 

consumidores por adquirir produtos de qualidade e que não ofereçam riscos à 

saúde. De outro, as freqüentes imposições que emanam das regras que regulam 

atualmente o funcionamento dos mercados.  

Como vimos anteriormente, referindo alguns estudos (ILBERY e MAYE, 

2007), os esquemas de certificação se apóiam em evocar três grandes classes de 

atributos: o produto, o processo e o lugar. No caso dos produtos orgânicos, não só 

se exalta a qualidade de um artigo (in natura ou transformado), mas de um processo 

capaz de responder aos anseios dos consumidores, gerando externalidades 

positivas, especialmente por proteger a biodiversidade, bem como por conectar-se 

ao que reiteradamente temos referido nesta tese como imperativos do 

desenvolvimento sustentável.  

Mas como aludem Barbosa e Lages (2006), os produtos orgânicos ou 

ecológicos representam “bens de crença” diante do fato de seus atributos e 

qualidades intrínsecas não serem identificados diretamente pelos consumidores, 

mesmo depois de haverem sido consumidos. Ou seja, no ato da compra as pessoas 

estão plenamente convencidas dos benefícios que o consumo de tais produtos 

propicia à sua saúde e não é por outro motivo que vemos aqui explicitados alguns 

dos argumentos que justificam e legitimam a existência dos diversos sistemas de 

certificação. Destarte, é sabido que o ato de adquirir determinado artigo encerra, ao 

fim e ao cabo, uma flagrante assimetria de informação entre quem o produz e quem 

o consome. O consumidor confia nas qualidades de um produto explicitadas no 
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rótulo ou etiqueta que carrega consigo, ou, no limite, na palavra da pessoa que o 

produz e eventualmente comercializa-o. Em linhas gerais, o dispositivo de 

certificação cumpre o propósito de reduzir ou mesmo eliminar as fontes desta 

assimetria quando confia plenamente nas propriedades do que está sendo 

adquirido. 

Todavia, como insistimos nesta tese, a certificação converteu-se num 

negócio que movimenta cifras milionárias em todo o planeta e, não raras vezes, 

serve de escusa ou justificativa para impedir o acesso aos mercados, sejam eles 

locais ou não, por parte dos produtores familiares, dos camponeses e de outros 

coletivos. Mesmo dispositivos identificados com o chamado “comércio justo ou 

solidário” não estão isentos de criarem obstáculos nem sempre contornáveis, como 

indicam interessantes estudos (DOPPLER e GONZÁLEZ, 2006). A burocracia, os 

rígidos instrumentos de controle e a linguagem complexa que impera entre a órbita 

da produção e a do consumo representam apenas a ponta de um iceberg de 

complexidades nem sempre inteligíveis para pessoas cuja vida é ditada pelos ritmos 

da natureza e que geralmente não tiveram a oportunidade de estudar e ampliar seus 

conhecimentos. 

Parece lógico supor que a reflexão em torno à busca de alternativas à 

certificação clássica, por auditagem ou por terceira parte, é fruto da militância 

exercida por muitas organizações não-governamentais e movimentos sociais que 

teimosamente insistem na procura de outras vias que invariavelmente se sustentam 

em outros valores ou princípios que divergem, ou não estão presentes, na 

certificação convencional. Mas é mister afirmar que nem sempre os produtores 

familiares estão de acordo com a certificação, seja ela qual for.  

Nas entrevistas realizadas em ambos os lados do Atlântico foram vários os 

momentos em que alguns agricultores e agricultoras manifestaram-se contrários a 

todo e qualquer dispositivo de certificação. Este sentimento pode ser traduzido numa 

frase muito simples: - Para que necessito de certificação, se para mim o que vale é a 

confiança que o consumidor deposita em mim, no que eu produzo e no que ele irá 

consumir? Ou ainda, - Por que vamos criar um sistema que nos aprisiona, baseado 

na desconfiança, e não na confiança?, como manifestou uma agricultora andaluza 

da Sierra de Segura, ou que, no limite, reproduz os mesmos vícios e precariedades 

da certificação por terceira parte. 
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A pesquisa que sustenta esta tese baseou-se em quatro hipóteses que 

devem ser aqui retomadas. Na primeira delas partimos da assertiva de que o 

processo de certificação por terceira parte levado a cabo na Andaluzia é 

absolutamente preponderante e que seu funcionamento segue uma dinâmica 

decorrente de uma perspectiva tipicamente top down, impulsionada pelos vetores de 

organização sócio-política que emanam do marco europeu e espanhol de regulação, 

ao passo que a certificação participativa e em rede, levada a efeito pela Rede 

Ecovida, assenta-se sobre uma perspectiva oposta, típica de processos bottom up, 

em decorrência do contexto sócio-político que lhe engendrou, claramente marcado 

pelo alto nível de protagonismo das forças que militam no campo da agricultura 

familiar do Brasil meridional.  

As evidências e informações colhidas a campo confirmaram plenamente 

esta primeira hipótese. A perspectiva top down não somente aparece associada à 

dinâmica das relações que conectam agricultores, empresas certificadoras e outros 

atores sociais ligados ao mundo dos orgânicos do velho continente, mas inclusive no 

itinerário que cercou a frustrada tentativa de implantar um SPG andaluz. No primeiro 

caso, é evidente a influência exercida pelo marco legal e institucional que emana da 

Política Agrária Comum na regulação dessa forma de agricultura. Deixamos patente 

o fato de que a União Européia não reconhece outra forma de certificação que não 

seja o sistema por auditagem ou por terceira parte.  

Também frisamos o efeito produzido pelas ajudas agroambientais 

concedidas pela União Européia, que não somente têm sido apontadas como 

responsáveis por um incremento substancial no número de operadores e na 

superfície ecologicamente cultivada na Espanha e, particularmente, na Andaluzia. 

Em boa medida, como indicam vários estudos, a produção ecológica acabou por 

converter-se numa espécie de refúgio de produções extensivas e de baixa 

rentabilidade, movidas pelas atraentes subvenções. Autores como Molina Navarro 

(2009) chegam a afirmar que um percentual considerável das explorações agrárias 

andaluzas consiste numa forma encoberta de abandono ou de diminuição das 

atividades agropecuárias. 

O contato com os agricultores familiares andaluzes mostrou-se absolutamente 

transcendental para entender as razões e circunstâncias que explicam o crescimento 

impressionante na área cultivada e no número de agricultores que praticam a 
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agricultura orgânica. Não cabe dúvida acerca dos efeitos produzidos pelas ajudas 

agroambientais da PAC no sentido de fazer com que muitos produtores busquem 

essa forma de produção não porque estejam efetivamente comprometidos com seus 

fundamentos técnicos e filosóficos, senão pelo interesse puramente econômico e 

pragmático. Esse aspecto ficou claro nos depoimentos colhidos, de tal sorte que 

agricultores e técnicos se perguntam sobre o que irá suceder quando forem 

implantadas mudanças no marco que regula estas ajudas econômicas para o 

próximo septênio (2013-2020).  

Administrar as ajudas agroambientais e organizar os produtores reveste 

importância e demarca um terreno disputado pelas grandes empresas certificadoras 

como um espaço de poder e como um negócio altamente lucrativo. Não é por acaso 

que uma organização – a Associação CAAE – que até o final dos anos 1990 

assumia um papel relevante na defesa da agricultura ecológica e dos interesses dos 

agricultores andaluzes, converteu-se, da noite para o dia, numa entidade privada 

extremamente forte para se impor no acirrado “mercado da certificação”. 

O processo que envolveu a tentativa de implantação de um SPG andaluz foi 

concebido sob a égide de um pacto político entre duas agremiações partidárias 

(PSOE e Los Verdes de Andalucía), cuja ruptura foi um dos fatores que contribuiu 

para que essa iniciativa não prosperasse. Entre as principais causas do insucesso 

está a dificuldade da então Dirección General de Agricultura Ecológica em conduzir 

este processo que, como mencionaram nossos entrevistados, chegou “demasiado 

pronto”, ou o que em outras palavras, supôs “empezar la casa por el tejado”, tal 

como sentenciou uma das pessoas que estiveram diretamente implicadas nesta 

experiência. 

No Rio Grande do Sul, como nos demais estados meridionais, os produtores 

familiares não contam com as garantias de uma política agrária similares às que 

usufruem os produtores andaluzes, nem mesmo de ajudas agroambientais que 

foram aqui diversas vezes mencionadas. A plasticidade desta agricultura familiar 

(SACCO DOS ANJOS, CALDAS e TRENTIN, 2006, p.489), desafia a percepção dos 

cientistas sociais quando é capaz de gerar inovações sociais como é precisamente o 

caso da criação de um sistema participativo de garantia previsto em lei e capaz de 

cumprir os mesmos objetivos e implicações de um sistema de certificação por 

auditagem ou por terceira parte. Foi uma longa caminhada até que a Rede Ecovida 
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de Agroecologia lograsse conquistar credibilidade e reputação, superando 

adversidades, tanto no âmbito interno quando no âmbito externo à mesma. Sua 

criação e a recente conquista que culminou com a respectiva conversão em OPAC 

(Organismo Participativo de Avaliação de Conformidade) há que ser entendida como 

reflexo direto da capacidade de articulação e mobilização das organizações do 

campo da agricultura familiar.  

A trajetória da Rede Ecovida de Agroecologia nos convida a pensar sobre o 

nexo existente entre reciprocidade, solidariedade, inovação, confiança e 

proximidade. Além disso, sobressai o entendimento de que esta caminhada é 

absolutamente contrária à realidade preponderante no caso andaluz aqui analisado. 

Os produtores agroecologistas gaúchos não somente não contam com as ajudas 

agroambientais e com um conjunto de instrumentos que amparam os produtores 

europeus, como são forçados a romper as barreiras que lhe impedem o acesso aos 

mercados, inclusive nos espaços locais de produção, referidos na literatura recente 

como sendo os chamados “canais curtos de comercialização”. É preciso reconhecer 

que houve avanços nesse âmbito, se temos em mente as possibilidades abertas 

pelos chamados “mercados institucionais” (merenda escolar, creches, hospitais, etc.) 

que oferecem ao agricultor a certeza de que sua produção será adquirida a um 

preço previamente definido. Todavia, trata-se de uma linha de atuação 

governamental que é ainda bastante limitada e que normalmente não se apresenta 

disponível a todos os produtores, especialmente os que se encontram 

desconectados dos processos de organização liderados por ONGs e associações 

ecologistas.  

No caso andaluz, transparecem sinais que denunciam a influência exercida 

por um sistema que fomenta o individualismo e produz a erosão dos princípios do 

associativismo como fonte inspiradora dos processos sócio-políticos. Sob o peso 

destas evidências estamos convencidos de que a segunda e a terceira hipótese 

desta tese foram plenamente confirmadas. A experiência correspondente à Rede 

Ecovida reflete uma lógica de operação ancorada em relações de proximidade e 

cooperação, assumindo um formato horizontal em torno a uma identidade 

compartilhada. Por outro lado, a base social dos produtores que estiveram 

implicados na tentativa de criar um SPG andaluz era extremamente heterogênea, 

frágil e desarticulada, destacando-se o fato de que muitos produtores eram 
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pluriativos (muitos deles neo-rurais) e, em sua grande maioria, não tinham clareza 

acerca dos objetivos de um processo cuja construção concretamente não foram 

chamados a participar. 

Ainda sobre esse processo de interlocução entre a realidade andaluza e a 

gaúcha, fazemos nossas as palavras de Sabourin (2006 p.229) quando este afirma 

que a política de multifuncionalidade que atualmente serve de modelo regulador 

para o funcionamento da agricultura européia gera diversos desdobramentos, entre 

os quais o de transformar prestações de reciprocidade em relações de troca de 

caráter estritamente capitalista. A pesquisa que sustenta esta tese não fez outra 

coisa senão confirmar esta assertiva. 

A certificação foi e segue sendo uma arena política em que atuam interesses 

públicos, mas, sobretudo privados. A certificação por terceira parte mostra-se 

bastante questionável e frágil do ponto de vista de sua mecânica de operação e 

garantias de inocuidade aos consumidores, o que por si só reveste importância na 

medida em que suscita a reflexão em torno de alternativas possíveis, a exemplo do 

SPG desenvolvido pela Rede Ecovida no Brasil e em outras partes do mundo. Trata-

se de matéria de renovado interesse que remete à eterna discussão sobre o papel 

do Estado e das contradições que regem a definição de critérios públicos para 

regular o exercício de uma atividade eminentemente privada. 

Outrossim, convergimos no entendimento de que os SPGs se apóiam no 

princípio basilar de que existe uma capacidade intrínseca do entorno social dos 

produtores orgânicos em assegurar o cumprimento das práticas relativas ao manejo 

ecológico. Este entorno social inclui outros produtores (vizinhos), além de 

consumidores que compram diretamente seus produtos, os quais estabelecem com 

os agricultores uma relação de confiança, bem como os técnicos das administrações 

públicas e/ou organizações não governamentais de assessoramento que atuam 

junto aos produtores. 

A experiência correspondente ao arroz orgânico “Amigo do Taim” tornou-se 

extremamente relevante para os objetivos desta tese, sobretudo porque supôs um 

importante ponto de inflexão numa visão que até então reinava em nossa mente, em 

meio ao contato com a realidade concreta, tanto no âmbito andaluz e gaúcho, e que 

merece ser aqui explicitada. Em última análise, tratava-se de uma valoração 

predominantemente negativa acerca da certificação privada pelas razões 
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anteriormente referidas, mormente as que derivam do entendimento de que esta 

modalidade de certificação acarreta a penalização dos produtores, que têm de pagar 

pelo direito de não poluir ou mesmo por significar um novo óbice que restringe, 

quando não impede, o acesso aos mercados. 

Eis que nos deparamos com um caso singular, onde uma organização não-

governamental, em conjunto com um amplo leque de atores sociais, constrói um 

processo extremamente interessante, no qual um grupo de produtores, incluindo 

assentados de reforma agrária, bem como uma certificadora privada e uma grande 

empresa beneficiadora de arroz branco são responsáveis por lançarem no mercado 

um produto de alto valor comercial e portador de um selo social e ambiental de 

importância indiscutível. As razões e circunstâncias que fizeram emergir essa 

experiência extravasam, logicamente, o objeto desta tese. 

Mas o fato é que o “Amigo do Taim” supôs o entendimento de que estamos 

diante de uma “inovação social” muito interessante, levado a cabo por uma 

comunidade de interação liderada pelo NEMA e que nos convida a retomar o aporte 

da sociologia econômica para desvendar o caráter enigmático destes processos. 

Coincidimos aqui com a posição de que o capital social surge assim como 

instrumento para enfrentar os desafios e dilemas da ação coletiva. Nesse sentido, 

como destacou Granovetter (1985), as instituições e as transações econômicas 

encontram-se enraizadas (embedded) em redes sociais, as quais não podem ser 

estudadas sem levar em conta suas raízes sociais. O caso do “Amigo do Taim” 

indica como estas redes operam e sua importância para compreender a trajetória 

que marcou a criação de um produto de grande valor comercial e logicamente sócio-

ambiental.  

A habilidade social (social skill) referida por Fliegstein (2001) está presente na 

atuação do NEMA e de um conjunto de atores que interagem num ambiente que 

movimenta recursos materiais mas sobretudo simbólicos, cujo uso e destinação 

depende o êxito desta iniciativa de desenvolvimento. A habilidade social é algo 

crucial nesses processos e deve ser vista como a capacidade de construir coalizões 

políticas que vão refletir a força de um determinado grupo social ou coletividade.  

Com efeito, são justamente os laços fracos (weak ties) mencionados por 

Granovetter (1973), que promovem a expansão das redes, vinculando grupos que 

teoricamente não guardam ligações entre si. A experiência do arroz “Amigo Taim” 
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serve para reafirmar essa premissa. Não é por outro motivo que evocamos o 

comentário de Abramovay (2010), quando este afirma que a força dos laços fracos 

está justamente na possibilidade de criar novos horizontes, “em que a aprendizagem 

e a inovação dão a tônica e determinam comportamentos muito mais construtivos 

com relação aos processos localizados de desenvolvimento”. O caso do Amigo do 

Taim é demasiado pequeno se nos baseamos no volume de produto comercializado, 

mas extremamente grande para pensar na força de laços fracos que estabelecem 

uma conexão absolutamente impensável para os padrões atuais, tendo como pólos 

extremos de uma relação um grupo de famílias de assentados e uma das mais 

modernas empresas de beneficiamento de arroz cujo processo de certificação corre 

a cargo de uma empresa privada. Esta experiência é ainda bastante incipiente, 

sendo que estudos ulteriores são cruciais para avançar no exame dessa matéria.  

A certificação de produtos orgânicos se insere, ao fim e ao cabo, no seio de 

um movimento mais geral, próprio das sociedades regidas pelo modo capitalista de 

produção, onde emerge o poder dos selos e de mecanismos que evocam a 

singularidade e distinção de produtos agroalimentares. Esta tese visou contribuir 

neste debate. Há, decerto, diversos aspectos que merecem ser aprofundados, 

sobretudo porque entendemos que este estudo representa não somente um ponto 

de chegada, concernente ao fechamento de uma pesquisa internacional bastante 

ampla e complexa, como também um ponto de partida a partir do qual surgirão 

novos estudos e pesquisas direta ou indiretamente identificados com o mesmo 

objeto.  
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APÊNDICE A 

 

 

Universidade Federal de Pelotas 
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

Programa de Pós-Graduação em 
Sistemas de Produção Agrícola Familiar 

Fundada em 1883 

 
Proyecto de Cooperación Hispano-Brasileño (Acuerdo CAPES – DGU) 

Universidad de Sevilla  y Universidade Federal de P elotas 
 

GUIÓN DE ENTREVISTA  - Miembro extinta DGAE 
 

Data………………………….      Hora…………………………..     
 

Perfil  del entrevistado 
a) Formación 
b) Trayectoria profesional  

 
1) ¿Como usted evalúa la situación actual de la agricultura ecológica en Europa, España y 

Andalucía? 
 
2) ¿Como usted evalúa la situación actual del los procesos de certificación de productos 

ecológicos en España y particularmente en Andalucía? 
 
3) ¿Cual es su opinión sobre el sistema participativo de garantía de la Red Ecovida en Brasil? 
 
4) El II Plano Andaluz de Agricultura Ecológica, 2007-2013, establece que se están realizando 

experiencias para la implantación de SPGs, que pueden constituir una solución para la 
reducción de los costes de certificación para los pequeños productores. ¿Cuáles  han sido 
los avances logrados desde entonces? 

 
5) ¿Usted considera que la dinámica de los SPGs amplían o pueden ampliar las posibilidades 

de acceso a los mercados para los agricultores familiares de una forma en general? 
 
6) ¿Usted cree que hoy por hoy es posible poner en marcha dicho sistema en Andalucía? 
 
7) ¿Cuales son los principales retos que se debe afrontar en este sentido? 
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APÊNDICE B 

 

 

Universidade Federal de Pelotas 
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

Programa de Pós-Graduação em 
Sistemas de Produção Agrícola Familiar 

Fundada em 1883 

 

 

Proyecto de Cooperación Hispano-Brasileño (Acuerdo CAPES – DGU) 
Universidad de Sevilla  y Universidade Federal de P elotas 

 
GUIÓN DE ENTREVISTA – Dinamizador 

 
Data…………………………….      Hora…………………………..     

 
 

Perfil  del entrevistado 
a) Formación 
b) Trayectoria profesional 
 

1) ¿Como usted evalúa la situación actual de la agricultura ecológica en Europa, España y 
Andalucía? 

 
2) ¿Como usted evalúa la situación actual del los procesos de certificación de productos ecológicos 

en España y particularmente en Andalucía? 
 
3) La certificación por tercera parte hoy por hoy  ¿favorece el acceso a los mercados a los pequeños 

productores?  (Los costes que conlleva) 
 
4) ¿Usted conoce el sistema participativo de garantía llevado a cabo por la Red Ecovida en Brasil? 

¿Cuál es su opinión sobre el mismo? 
 
5) La Dirección General de Agricultura Ecológica de la Consejería de Agricultura de Andalucía, entre 

los años 2006-2008, desarrollo un proyecto en el cual hubo la implicación de un grupo de 
agricultores de aquí de Castril. 

 a) ¿Cómo se desarrollo el proyecto aquí? 
b) ¿Cuántos productores han participado durante su duración? 
c) ¿Podrías decirme cómo va el grupo y cómo están las cosas actualmente? 

 
6) ¿Usted cree que hoy por hoy es posible poner en marcha un sistema participativo de certificación 

en Andalucía? 
En caso afirmativo ¿Cuales son los principales retos que se debe afrontar en este sentido? 
En caso negativo ¿Por qué? 
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APÊNDICE C 

 

 

Universidade Federal de Pelotas 
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

Programa de Pós-Graduação em 
Sistemas de Produção Agrícola Familiar 

Fundada em 1883 

 

 

Proyecto de Cooperación Hispano-Brasileño (Acuerdo CAPES – DGU) 
Universidad de Sevilla  y Universidade Federal de P elotas 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA - Académico 

 
Data…………………………….      Hora…………………………..    

  
Perfil  del entrevistado 
 a) Formación 

b) Trayectoria profesional 
 
 
1) ¿Como usted evalúa la situación actual de la agricultura ecológica en Europa, España y 
Andalucía? 
 
2) ¿Como usted evalúa la situación actual del los procesos de certificación de productos 
ecológicos en España y particularmente en Andalucía? 
 
3) La certificación por tercera parte hoy por hoy  ¿favorece el acceso a los mercados a los 
pequeños productores?  (Los costes que conlleva) 
 
4) ¿Usted conoce el sistema participativo de garantía llevado a cabo por la Red Ecovida en 
Brasil? 
¿Cuál es su opinión sobre el mismo? 
 
5) La Dirección General de Agricultura Ecológica de la Consejería de Agricultura de 
Andalucía, entre los años 2006-2008, desarrollo un proyecto en el cual estaba previsto la 
implicación de un grupo de agricultores de la Serranía de Ronda, Castril y Sierra de Segura. 
¿Podrías decirme cómo va el grupo y cómo están las cosas actualmente? 

 

6) ¿Usted cree que hoy por hoy es posible poner en marcha un sistema participativo de 
certificación en Andalucía? ¿Cuales son los principales retos que se debe afrontar en este 
sentido? 
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APÊNDICE D 

 

 

Universidade Federal de Pelotas 
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

Programa de Pós-Graduação em 
Sistemas de Produção Agrícola Familiar 

Fundada em 1883 

 

 

Proyecto de Cooperación Hispano-Brasileño (Acuerdo CAPES – DGU) 
Universidad de Sevilla  y Universidade Federal de P elotas 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA – Agricultor Andalucía 

 
Data…………………………….      Hora…………………………..     

Perfil  del entrevistado 
 a) Formación 

b) Trayectoria profesional 
 
1) ¿Como usted evalúa la situación actual de la agricultura ecológica en Europa, España y 
Andalucía? 
 
2) ¿Como usted evalúa la situación actual del los procesos de certificación de productos 
ecológicos en España y particularmente en Andalucía? 
 
3) La certificación por tercera parte hoy por hoy  ¿favorece el acceso a los mercados a los 
pequeños productores?  (Los costes que conlleva) 
 
4) ¿Usted conoce el sistema participativo de garantía llevado a cabo por la Red Ecovida en 
Brasil? 
¿Cuál es su opinión sobre el mismo? 
 
5) La Dirección General de Agricultura Ecológica de la Consejería de Agricultura de 
Andalucía, entre los años 2006-2008, desarrollo un proyecto en el cual estaba previsto la 
implicación de un grupo de agricultores de aquí de (Serranía de Ronda, Castril, Sierra de 
Segura). ¿Podrías decirme cómo va el grupo y cómo están las cosas actualmente? 

 

6) ¿Usted cree que hoy por hoy es posible poner en marcha un sistema participativo de 
certificación en Andalucía? ¿Cuales son los principales retos que se debe afrontar en este 
sentido? 
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APÊNDICE E 

 

 

Universidade Federal de Pelotas 
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

Programa de Pós-Graduação em 
Sistemas de Produção Agrícola Familiar 

Fundada em 1883 

 

 

Proyecto de Cooperación Hispano-Brasileño (Acuerdo CAPES – DGU) 
Universidad de Sevilla  y Universidade Federal de P elotas 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA – Certificadoras España 

 
Data…………………………….      Hora………………………….. 

 
Perfil  del entrevistado 
 a) Formación 

b) Trayectoria profesional 
 

1) ¿Como usted evalúa la situación actual de la agricultura ecológica en Europa, España y 
Andalucía? 

 
2) ¿Como usted evalúa la situación actual del los procesos de certificación de productos 

ecológicos en España y particularmente en Andalucía? 
 
3) ¿Como usted valora la evolución de la actuación de ____________ desde su comienzo? 
 
4) La certificación por tercera parte hoy por hoy  ¿favorece el acceso a los mercados a los 

pequeños productores?  (los costes que conlleva) 
 
5) ¿Usted conoce el sistema participativo de garantía llevado a cabo por la Red Ecovida en 

Brasil? ¿Cuál es su opinión sobre el mismo? 
 
6) ¿Usted cree que hoy por hoy es posible poner en marcha dicho sistema en Andalucía? 

¿Cuales son los principales retos que se debe afrontar en este sentido? 
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APÊNDICE F 

 

 

Universidade Federal de Pelotas 
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

Programa de Pós-Graduação em 
Sistemas de Produção Agrícola Familiar 

Fundada em 1883 

 

 

Proyecto de Cooperación Hispano-Brasileño (Acuerdo CAPES – DGU) 
Universidad de Sevilla  y Universidade Federal de P elotas 

 

GUIÓN ENTREVISTA – IFOAM 
 
 

 
Perfil  del entrevistado 
 a) Formación 

b) Trayectoria profesional 
  

1) ¿Como usted evalúa la situación actual de la agricultura ecológica en Europa, España y 
Andalucía? 

 
2) ¿Como usted evalúa la situación actual de los procesos de certificación de productos ecológicos en 

España y particularmente en Andalucía? 
 
3) ¿Como usted valora la actuación de las certificadoras de productos ecológicos en España? 
 
4) La certificación por tercera parte hoy por hoy  ¿Favorece el acceso a los mercados a los pequeños 

productores?   (Respecto a los costes que impone a los productores) 
 
5) ¿Cuál es su opinión sobre el sistema participativo de garantía llevado a cabo por la Red Ecovida en 

Brasil? 
 
6) ¿Cómo usted evalúa la importancia de una certificación de carácter público y/o subvencionada por 

España o por la Unión Europea? 
 
7) ¿Usted cree que hoy por hoy es posible poner en marcha dicho sistema en Andalucía? ¿Cuales 

son los principales retos que se debe afrontar en este sentido? 
 
8) ¿Cuál la posición de IFOAM sobre los SPGs y cuáles son los proyectos que desarrolla en este 

ámbito?  
 
9) Sobre el proyecto llevado a cabo por la Dirección General de Agricultura Ecológica de la 

Consejería de Agricultura de Andalucía, entre los años 2006-2008, ¿Cuál es tu evaluación de todo 
el proceso? 
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APÊNDICE G 

 

 

Universidade Federal de Pelotas 
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

Programa de Pós-Graduação em 
Sistemas de Produção Agrícola Familiar 

Fundada em 1883 

 

Proyecto de Cooperación Hispano-Brasileño (Acuerdo CAPES – DGU) 
Universidad de Sevilla  y Universidade Federal de P elotas 

 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA - MARM 
 

Data…………………………….      Hora…………………………..     

 
 

Perfil  del entrevistado 
 a) Formación 

b) Trayectoria profesional 
  

1) ¿Como usted evalúa la situación actual de la agricultura ecológica en Europa, España y 
Andalucía? 

 
2) ¿Como usted evalúa la situación actual de los procesos de certificación de productos 

ecológicos en España y particularmente en Andalucía? 
 
3) ¿Como usted valora la actuación de las certificadoras de productos ecológicos en España? 
 
4) La certificación por tercera parte hoy por hoy  ¿favorece el acceso a los mercados a los 

pequeños productores?   (respecto a los costes que impone a los productores) 
 
5) ¿Usted conoce el sistema participativo de garantía llevado a cabo por la Red Ecovida en 

Brasil? ¿Cuál es su opinión sobre el mismo? Por si acaso no lo conozca ¿Cómo usted 
evalúa la importancia de una certificación de carácter público y subvencionada por España 
o por la Unión Europea? 

 
6) ¿Usted cree que hoy por hoy es posible poner en marcha dicho sistema en Andalucía? 

¿Cuales son los principales retos que se debe afrontar en este sentido? 
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APÊNDICE H 

 

 

Universidade Federal de Pelotas 
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

Programa de Pós-Graduação em 
Sistemas de Produção Agrícola Familiar 

Fundada em 1883 

 

Proyecto de Cooperación Hispano-Brasileño (Acuerdo CAPES – DGU) 
Universidad de Sevilla  y Universidade Federal de P elotas 

 

GUIÓN ENTREVISTA - Cooperativa de Consumo 
 

Data…………………………….      Hora…………………………..     

 
Perfil  del entrevistado 
 a) Formación 

b) Trayectoria profesional 
  

1) Historia de la cooperativa (sus comienzos y evolución)  
 
2) ¿Como usted evalúa la situación actual de la agricultura ecológica en Europa y España? 
 
3) ¿Como usted evalúa la situación actual del los procesos de certificación de productos 

ecológicos en España y particularmente en Andalucía? 
 
4) La certificación por tercera parte hoy por hoy  ¿favorece el acceso a los mercados a los 

pequeños productores?  (Respecto a los costes que impone a los productores) 
 
5) ¿Usted conoce el sistema participativo de garantía llevado a cabo por la Red Ecovida en 

Brasil? ¿Cuál es su opinión sobre el mismo? 
 
6) ¿Usted cree que hoy por hoy es posible poner en marcha un sistema participativo de 

certificación en España?  
En caso afirmativo ¿Cuales son los principales retos que se debe afrontar en este sentido? 
En caso negativo ¿Por qué? 
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APÊNDICE I 

 

 

Universidade Federal de Pelotas 
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

Programa de Pós-Graduação em 
Sistemas de Produção Agrícola Familiar 

Fundada em 1883 

Projeto de Cooperação Brasil - Espanha (Acordo CAPE S/DGU) Universidade 
Federal de Pelotas e Universidade de Sevilha 

 
 

Roteiro – Centro Ecológico Ipê 
 

Data…………………………….      Hora…………………………..     

 
Perfil do entrevistado 
 a) Formação 

b) Trajetória profissional 
  

 
1) História do Centro Ecológico Ipê 
 
2) Itinerário da Rede Ecovida  
 
3) O que significa para os agricultores familiares a entrada em vigor das novas regras da 

produção orgânica no Brasil? 
 
4) Como você avalia a situação atual dos processos de certificação de produtos orgânicos 

no Brasil, e particularmente Rio Grande do Sul? 
 
5) Como você avalia o papel das certificadoras de produtos ecológicos na Brasil? 
 
4) A certificação por terceira parte  favorece, ao fim e ao cabo, o acesso aos mercados para 

os agricultores familiares considerando os custos que impõe aos produtores?. 
 
6) Qual a vocação do SPG é para atender mercados locais e canais curtos de 

comercialização? 
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APÊNDICE J 

 

 

Universidade Federal de Pelotas 
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

Programa de Pós-Graduação em 
Sistemas de Produção Agrícola Familiar 

Fundada em 1883 

Projeto de Cooperação Brasil - Espanha (Acordo CAPE S/DGU) 
Universidade Federal de Pelotas e Universidade de S evilha 

 
 

Roteiro – ONG/Cooperativa 
 

Data…………………………….      Hora…………………………..     

 
Perfil do entrevistado 
 a) Formação 

b) Trajetória profissional 
  

 
1) Como você avalia a situação atual da agricultura ecológica no Brasil, e particularmente 

Rio Grande do Sul?  
 
2) Como você avalia a situação atual dos processos de certificação de produtos orgânicos 

no Brasil, e particularmente Rio Grande do Sul? 
 
3) Como você avalia o papel das certificadoras de produtos ecológicos na Brasil? 
 
4) A certificação por terceira parte  favorece, ao fim e ao cabo, o acesso aos mercados para 

os agricultores familiares?   (considerando os custos que impõe aos produtores). 
 
5) O que significa para os agricultores familiares a entrada em vigor das novas regras da 

produção orgânica no Brasil? 
 
6) Você acredita que a vocação precípua do SPG é para atender mercados locais e canais 

curtos de comercialização? 
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APÊNDICE K 

 

 

Universidade Federal de Pelotas 
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

Programa de Pós-Graduação em 
Sistemas de Produção Agrícola Familiar 

Fundada em 1883 

Projeto de Cooperação Brasil - Espanha (Acordo CAPE S/DGU) 
Universidade Federal de Pelotas e Universidade de S evilha 

 
 

Roteiro – Agricultor 
 

Data…………………………….      Hora…………………………..     

 
Perfil do entrevistado 
 a) Formação 

b) Trajetória profissional 
  

 
1) Como você avalia a situação atual da agricultura ecológica no Brasil, e particularmente 

Rio Grande do Sul?  
 
2) Como você avalia a situação atual dos processos de certificação de produtos orgânicos 

no Brasil, e particularmente Rio Grande do Sul? 
 
3) Como você avalia o papel das certificadoras de produtos ecológicos na Brasil? 
 
4) A certificação por terceira parte  favorece, ao fim e ao cabo, o acesso aos mercados para 

os agricultores familiares?   (considerando os custos que impõe aos produtores). 
 
5) O que significa para os agricultores familiares a entrada em vigor das novas regras da 

produção orgânica no Brasil? 
 
6) Você acredita que a vocação precípua do SPG é para atender mercados locais e canais 

curtos de comercialização? 
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APÊNDICE L 

 

 

Universidade Federal de Pelotas 
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

Programa de Pós-Graduação em 
Sistemas de Produção Agrícola Familiar 

Fundada em 1883 

Projeto de Cooperação Brasil - Espanha (Acordo CAPE S/DGU) Universidade 
Federal de Pelotas e Universidade de Sevilha 

 
 

Roteiro – Rede Ecovida (OPAC) 
 

Data…………………………….      Hora…………………………..     

 
Perfil do entrevistado 
 a) Formação 

b) Trajetória profissional 
  

 
1) Como você avalia a situação atual da agricultura ecológica no Brasil, e particularmente 

Rio Grande do Sul?  
 
2) Como você avalia a situação atual dos processos de certificação de produtos orgânicos 

no Brasil, e particularmente Rio Grande do Sul? 
 
3) Como você avalia o papel das certificadoras de produtos ecológicos na Brasil? 
 
4) A certificação por terceira parte  favorece, ao fim e ao cabo, o acesso aos mercados para 

os agricultores familiares?   (considerando os custos que impõe aos produtores). 
 
5) O que significa para os agricultores familiares a entrada em vigor das novas regras da 

produção orgânica no Brasil? 
 
6) Você acredita que a vocação precípua do SPG é para atender mercados locais e canais 

curtos de comercialização? 
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Apêndice M – Centro de Agricultura Ecológica do Ipê, acervo da autora, 2009.  

 
 
 

 
Apêndice N – Visita ao Centro de Agricultura Ecológica do Ipê, acervo da autora, 2009.  
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Apêndice O – Cooperativa Aécia, Antônio Prado, acervo da autora, 2009.  

 
 

 
Apêndice P – Visita a propriedade de agricultor familiar, Farroupilha, acervo da autora, 2009 
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Apêndice Q – Visita a propriedade e vinícola de agricultor familiar, Farroupilha, acervo da autora, 

2009 
 

 

 
Apêndice R – Produtos orgânicos 

comercializados no CA-Ipê, acervo da autora, 
2009 

 
 

 

 
Apêndice S – Faculdad de Geografía y 

História, Universidad de Sevilla, Espanha, 
acervo da autora, 2009. 
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Apêndice T – Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cádiz, Andaluzia, Espanha, acervo da autora, 

2009. 
 
 
 
 

 
Apêndice U – Visita ao Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cádiz, Andaluzia, Espanha, acervo da 

autora, 2009. 
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Apêndice V – II Jornada BioCastril, Andaluzia, Espanha, acervo da autora, 2009. 

 
 

 
 

 
Apêndice X –Serranía de Granada, Andaluzia, Espanha, acervo da autora, 2009. 
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Apêndice Y –Entrevista produtor rural em Santiago Pontones, Andaluzia, Espanha, acervo da autora, 

2009. 
 
 

 
Apêndice Z – Visita ao Agroindústria produtora de Jamón, Extremadura, Espanha, acervo da autora, 

2009. 
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Apêndice AA – Entrevista com vinicultor, La Rioja, Espanha, acervo da autora, 2009. 

 
 
 

 
Apêndice AB – Entrevista com membro de Certificadora, Andaluzia, Espanha, acervo da autora, 2010. 
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Apêndice AC – Reunião do grupo de Pesquisa, Universidade de Sevilha, Andaluzia, Espanha, acervo 

da autora, 2010. 
 
 

 
Apêndice AD – Priego de Córdoba, Espanha, acervo da autora, 2010. 
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Apêndice AE – Estande de produtos ecológicos de origem de azeitonas de Almazara, Priego de 

Córdoba, Espanha, acervo da autora, 2010. 
 

 

 
Apêndice AF – Entrevista com família de agricultores, Beas de Segura, Espanha, acervo da autora, 

2010. 
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Apêndice AG – Entrevista com dinamizador, Santiago de la Espada, Espanha, acervo da autora, 2010 
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Anexo A – Matéria veiculada no site da Rede Ecovida  de Agroecologia, 
dezembro de 2010 . 
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ANEXO B – Documento elaborado pela Rede Ecovida de Agroecologia, 
Setembro de 2009  
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Anexo C – Empresas certificadoras autorizadas a atu ar na Andaluzia. 
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Anexo D – Selo Oficial do Sistema Brasileiro de Ava liação da Conformidade 
Orgânica de uso obrigatòrio  a partir de 1º de Janeiro de 2011, para identificar  e 
controlar a produção nacional de orgânicos tanto pa ra produtos certificados 
por Auditoria e Sistemas Participativos de Garantia . 
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Anexo E – Materia veiculada no Boletim Informativo Ecocert Brasil, dezembro 
2010 
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Anexo F – Matéria veiculada no IBD News VIII 2010 
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Anexo G – Matéria veiculada no site da Tecpar em 28  de dez. 2010 

 


