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Resumo 

 

ANDERSSON, Fabiana da Silva. O Processo de Certificação de Hortaliças na 
Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda.: Um estudo de 
caso.  2011. 132f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 
Sistemas de Produção Agrícola Familiar. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 

 
Essa dissertação analisa o processo de certificação com controle social para a 
venda direta iniciada junto aos agricultores familiares ecologistas integrados à 
Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda. dos municípios de 
Pelotas e São Lourenço do Sul, RS. A escolha destes dois municípios parte da 
existência, nos últimos anos, de um mercado institucional permanente. Isto 
possibilitou uma efetiva produção de hortaliças pelos agricultores familiares 
ecologistas inseridos em cada município, direcionadas ao atendimento do Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PANE). Através destes programas, os alimentos orgânicos ganharam, a partir do 
ano de 2011, a necessidade da garantia de qualidade por meio da certificação. A 
Cooperativa Sul Ecológica trata da questão orgânica para além dos determinantes 
técnico-econômicos, incorporando princípios da Agroecologia na produção das 
hortaliças. Para tanto, a certificação com controle social para a venda direta é a que 
melhor atende as necessidades atuais da Cooperativa. Caracterizar os agricultores 
familiares ecologistas integrados à Cooperativa Sul Ecológica, conhecer seus meios 
de produção e identificar suas possibilidades de representação nas normativas da 
produção orgânica e do mercado institucional tornam-se imprescindíveis para 
qualificar as técnicas estabelecidas pelo Estado. Através de entrevistas com 
questionário semi-estruturado e de uma observação participante, a investigação com 
30 famílias pertencentes à Cooperativa e atuantes no mercado institucional, 
proporcionou o levantamento de respostas para os questionamentos formulados. Os 
dados obtidos com a investigação demonstram nitidamente a relevância de uma 
legislação baseada no cotidiano vivenciado pelos sujeitos no mundo rural.  Ao 
mesmo tempo, evidencia o conhecimento adquirido através de práticas em grupo 
pelos agricultores familiares investigados sobre as técnicas utilizadas pela produção 
de base ecológica de hortaliças, indo ao encontro do exigido pelas normas da 
produção orgânica. É notória, também, a participação constante desses sujeitos nos 
acontecimentos do entorno onde convivem, bem como em outros meios, de forma a 
potencializar o controle social e garantir, dessa forma, a qualidade orgânica dos 
produtos direcionados à alimentação das sociedades próximas. Conseqüentemente, 
a possibilidade de trocas de experiências e de vivências entre os integrantes do 
mercado institucional é favorecida. 
 
Palavras chave: Agricultura familiar; Certificação Orgânica; Mercado Institucional. 



8 

 

 

 

Abstract 
 

ANDERSSON, Fabiana da Silva. The Processo of Certification for vegetables in 
South Ecological Cooperative of Family Farmers Ltd: A study of case. 2011. 
132f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Sistemas de 
Produção Agrícola Familiar. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
This dissertation examines the process of certification with social control for direct 
sale, initiated with the ecological family farmers who are integrated into the 
Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda (South Ecological 
Cooperative of Family Farmers Ltd) coming from the cities of Pelotas and São 
Lourenço do Sul, in the state of Rio Grande do Sul, Brazil.The choice for these two 
cities has been due to the existence of a permanent institutional market over the last 
years. This enabled the effective production of vegetables by the farmers of 
ecological base inserted in each municipality, aiming at serving the Food Acquisition 
Program (PAA) and the National School Feeding Programme (PANE). These 
programmes prefer organic foods, reason why, from 2001 on, the latter must present 
organic quality assurance through certification. The South Ecological Cooperative 
deals with the organic issue taking into account more than the techno-economic 
determinants, incorporating principles of agroecology for the production of 
vegetables. To this end, the certification with social control for direct selling is the one 
that best meets the current needs of the Cooperative. In order to qualify the 
techniques established by the State, it is indispensable to characterize the family 
farmers of ecological base integrated into the South Ecological Cooperative, know 
their means of production and identify their chances of representation in the 
perspective of organic production norms and the institutional market. Through 
interviews with a semi-structured questionnaire and participant observation, the 
research with 30 families belonging to the Cooperative and active in the institutional 
market made it possible to collect answers for the questions previously formulated. 
The data obtained from research clearly demonstrate the importance of a legislation 
based on the daily routines of rural subjects. Additionally, these data highlight the 
knowledge gained through practices in group by the investigated farmers on the 
techniques used in the ecological basis production of vegetables, meeting the 
required standards for organic production. It is also remarkable these subjects' 
constant participation in the events of their surroundings as well as in other 
environments so as to enhance social control and thus ensure the organic quality of 
the foods intended for the feeding of nearby societies. Consequently, the possibility 
of exchanging experiences among members of the institutional market is favored. 
 
Key words: Family farming. Organic certification. Institutional market. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Entre os agricultores familiares, o cultivo de hortaliças orgânicas1 é bastante 

difundido, conforme pode ser observado nos resultados do Censo Agropecuário do 

ano de 2006 (IBGE, 2010). A motivação dos agricultores familiares por sistemas de 

produção de base ecológica2, ou sistemas orgânicos, principalmente de hortaliças, 

se deve a distintos fatores.  

A necessidade de pequenas áreas para o cultivo, a atual abordagem que 

incorpora um forte vínculo dos produtos hortícolas com a promoção da saúde e 

questões ambientais, ampliam possibilidades de escolha por sistemas mais 

sustentáveis de produção. Incrementos satisfatórios nos preços dos produtos 

orgânicos, quando comparados aos produtos convencionais, tornam os produtos 

hortícolas expressivos na produção orgânica nacional. 

Cabe ressaltar que a oferta de hortaliças cultivadas dentro das normas de 

produção orgânica sofre influencias do mercado de consumo, mercado este 

inovador, refletindo em profundas transformações nas relações campo – cidade. O 

que vem levantando questões referentes à garantia da qualidade orgânica intrínseca 

aos produtos comercializados com o rótulo “orgânico”, principalmente em relação 

aos produtos altamente perecíveis. 

Após um processo participativo, no final do ano de 2003, foi sancionada a 

Lei Federal n.º 10.831, a qual dispõe sobre a agricultura orgânica. Esta define em 

seu artigo 1º o sistema orgânico de produção agropecuária como sendo aquele que, 

entre outros, promove a sustentabilidade econômica e ecológica em qualquer fase 

do processo desde a produção até a comercialização. Já em seu artigo 3º, a Lei 

                                                 
1
 O termo “hortaliças orgânicas” é utilizado no texto conforme o determinado pela Lei Federal n.º 

10.831/03. (N.A.) 
 
2
 Segundo o texto da Lei Federal n.º 10.831/03, O conceito de sistema orgânico de produção 

agropecuária e industrial abrange os denominados: ecológico, biodinâmico, natural, regenerativo. 
biológico, agroecológicos, permacultura e outros que atendam os princípios estabelecidos por esta 
Lei. (N.A.) 
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define que todos os produtos orgânicos, para sua comercialização, deverão ser 

certificados por organismo reconhecido oficialmente. 

A certificação é um procedimento de verificação dos registros, documentos, 

questões físicas, relacionadas ao processo de produção orgânica, e confirmação, 

por meio do certificado, da conformidade do produto ou processo com os padrões 

estabelecidos (MEDAETS &FONSECA, 2005), tanto pela lei quando pelo organismo 

certificador. Para tanto, no Brasil, existem três mecanismos de avaliação da 

conformidade, isto é, três maneiras distintas em proceder à certificação, 

possibilitando certa gama de opções ao agricultor, podendo ele elencar a que melhor 

lhe convém. 

A certificação representativa adota a transparência, a imparcialidade, a 

independência e a competência, promovendo o distanciamento entre as funções de 

inspeção e certificação. Segundo Medaets & Fonseca (2005), os procedimentos 

certificadores foram desenvolvidos tendo por referencial o setor urbano-industrial, 

desconsiderando as particularidades do meio rural e as potencialidades das relações 

de cooperação na construção da credibilidade. Isto, além dos altos custos e da 

grande carga de documentos, dificultou e ainda dificulta o acesso dos agricultores 

familiares ao certificado de qualidade orgânica. 

A partir do ano de 2008, com a publicação pelo governo federal da Instrução 

Normativa n.º 64 (IN 64), novas normas técnicas para os Sistemas Orgânicos de 

Produção Animal e Vegetal foram definidas. Também, em relação aos mecanismos 

de certificação, a IN 64 considerou a participação de organismos participativos na 

avaliação da conformidade orgânica. 

Assim surge a regulamentação da certificação participativa, alternativa à 

exclusão dos agricultores familiares do processo de certificação. Sua elaboração é 

realizada com a participação de todos os sujeitos envolvidos no processo, resultando 

em um material adequado à realidade da agricultura familiar e capaz de gerar a 

credibilidade necessária. 

Estes processos de certificação citados, representativo e participativo, 

oferecem aos agricultores um selo, o qual está presente no rótulo do produto. Os 

selos são necessários na comercialização em redes distantes, onde o agricultor não 
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se faz presente frente ao consumidor. Por meio do selo, o consumidor consegue 

identificar a origem do produto que está adquirindo. 

No Brasil, o comércio de produtos orgânicos, principalmente de hortaliças in 

natura, depende das relações de confiança estabelecidas entre os agricultores e 

consumidores. Assim, a venda direta para o consumidor final é de grande 

importância, pois, a partir dela, são estabelecidos preços mais justos. 

Considerando essa realidade, as leis brasileiras eximem à obrigatoriedade 

da certificação de produtos orgânicos para venda direta aos consumidores finais 

pelos agricultores familiares. Mas, para isto, estes agricultores devem estar 

vinculados a um Organismo de Controle Social – OCS. 

Pela legislação brasileira, entende-se por venda direta, além da 

comercialização em feiras-livres, onde os próprios agricultores se fazem presente 

perante os consumidores, os mercados institucionais, como o Programa Fome Zero 

(PFZ), onde temos o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), e o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Nestes dois mecanismos, instituídos pelo 

governo federal para potencializar a comercialização de alimentos da agricultura 

familiar, os agricultores só podem negociar sua produção estando vinculados a 

algum tipo de organização.  

Com uma visão antecipada dos mecanismos de comercialização e pela 

própria necessidade dos agricultores familiares em ter uma entidade que lhes 

represente frente aos mercados e os auxilie na organização e planejamento da 

produção, em dezembro de 2001, nasceu a Cooperativa Sul Ecológica de 

Agricultores Familiares Ltda (BECKER et al., 2007). Como o nome diz, a 

Cooperativa desenvolve trabalhos para além das relações estabelecidas pela 

produção orgânica, incorporando outros princípios na execução de suas atividades, 

fundamentadas em práticas agroecológicas. 

A Cooperativa Sul Ecológica está sediada no município de Pelotas, RS, e 

integra agricultores familiares ecologistas de oito municípios da região que, 

atualmente, abastecem ao mercado institucional em quase todos os municípios do 

extremo sul gaúcho, além de outros que buscam, na Cooperativa, produtos de 

qualidade para suprir a demanda de que necessitam. 
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 Esta circulação de produtos através da Cooperativa Sul Ecológica para o 

mercado institucional e os mecanismos utilizados por ela para a garantia da 

qualidade orgânica da produção e dos produtos, possibilitou uma emancipação para 

além das questões políticas, sobretudo uma emancipação humana de seus 

cooperados. Através da participação de todos, agricultores, técnicos e 

consumidores, há possibilidade da própria Cooperativa tornar-se um Organismo de 

Controle Social e, nos dias de hoje, a Cooperativa Sul Ecológica possui mecanismos 

próprios para garantir a qualidade orgânica dos produtos cultivados por seus 

associados. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

 Identificar as aproximações da Lei Federal n.º 10.831/2003, e suas 

regulamentações, no que diz respeito às práticas vivenciadas pelos 

agricultores familiares ecologistas integrados à Cooperativa Sul Ecológica de 

Agricultores Familiares Ltda. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Conhecer os agricultores familiares ecologistas que comercializam seus 

produtos através da Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares 

Ltda. e que atendem ao mercado institucional; 

 

 Identificar os limites e possibilidades destes agricultores familiares ecologistas 

integrados à Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda., bem 

como os limites e possibilidades da própria Cooperativa, frente às exigências 

ou mesmo facilidades da certificação com controle social para venda direta de 

produtos orgânicos;  

 

 Considerando as questões geográficas, identificar os principais produtos 

cultivados e os produtos que podem vir a ser cultivados pelos agricultores 

familiares ecologistas integrados à Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores 

Familiares Ltda. para atender ao mercado institucional; 

 



23 

 

 

 

 Identificar o nível de conhecimento dos agricultores familiares ecologistas 

integrados à Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda. no 

que se refere à certificação com controle social para venda direta de produtos 

orgânicos. 
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3. REFERENCIAL DE LITERATURA 

 

3.1. A Agricultura Familiar em Essência 

 

 Segundo Salamoni (1995, apud WAGNER, 2009), com a chegada da família 

Real ao Brasil, o processo de colonização do território brasileiro começou a ser 

pauta nas discussões da coroa. O governo imperial português, com o intuito de 

promover a povoação das terras até então desocupadas, trouxe agricultores de 

origem açoriana para o Sul do Brasil.  

Todavia, os açorianos aqui radicados, logo trocaram as práticas agrícolas 

pela pecuária. Essa mudança no sistema de produção agrícola para a pecuária 

promoveu uma carência de ocupação de terras e produção agrícola (WAGNER, 

2009). Este fator proporcionou, segundo Coaracy (1957, apud WAGNER, 2009), o 

início de uma nova fase na política de colonização, onde o governo imperial buscou, 

através de uma série de medidas, incrementar a imigração de elementos que 

viessem a dedicar-se à agricultura. 

Nos idos da primeira metade do século XIX até as primeiras décadas do 

século XX, houve um surto colonizador no estado do Rio Grande do Sul (VIAN & 

SACCO DOS ANJOS, 2007). Imigrantes, principalmente europeus, colonizaram 

grande parte do território gaúcho através das imigrações internas. 

Atraídos por uma política governamental, segundo comenta Costa (2006), 

estes imigrantes fixaram-se na terra, formaram colônias e iniciaram a produção de 

gêneros alimentícios necessários ao consumo interno. O processo de colonização foi 

direcionado às áreas desconsideradas pelo latifúndio, no qual os grandes 

proprietários de terras dedicavam-se a atividades de criação de gado e/ou o cultivo 

de monoculturas (COSTA, 2006). 

Esse processo de ocupação de parte do território, até então ocupado por 

matas nativas e áreas impróprias tanto para a criação extensiva como para grandes 

lavouras, gerou um contingente de pequenas explorações voltadas à produção 

diversificada, principalmente de hortaliças e animais de pequeno porte (VIAN & 
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SACCO DOS ANJOS, 2007). Nesta lógica, a exploração nas colônias caracterizou-

se pela diversificação de culturas associada ao desenvolvimento de novas técnicas3 

adaptadas à realidade local.  

Seyfert (1990, apud COSTA, 2006) comenta que a diversificação da 

produção agrícola foi o fator econômico fundamental que derivou da colonização, 

sendo considerada a base da sobrevivência da unidade familiar de produção no 

sistema capitalista. A colonização familiar, origem da agricultura familiar, pensando 

de forma ampliada, representou um papel marcante. Sua estrutura social e 

econômica estabeleceu um estilo de vida, uma forma de produzir e, 

fundamentalmente, uma forma de sociabilidade, no que se refere à organização do 

trabalho, voltada ao atendimento das necessidades da família (COSTA, 2006).   

Para Assis (2005), a agricultura familiar trilha caminhos os mais satisfatórios 

possíveis, onde o maior desejo não é o atendimento aos padrões estabelecidos 

pelas demandas oriundas de uma economia capitalista, mas as necessidades de 

satisfação subjetivas da produção familiar. Nesse contexto, é importante ressaltar 

que, por sua natureza, a agricultura familiar pode assumir determinadas tarefas mais 

intensivas em mão-de-obra, seja na produção, na comercialização ou na 

agroindustrialização, potencializando a adoção de estilos de agricultura mais 

poupadores de insumos e menos agressivos ao meio ambiente (COSTABEBER & 

CAPORAL, 2003). 

As famílias rurais, as quais a agricultura constitui um importante componente 

da reprodução econômica e, principalmente, referência de identidade social, 

apresentam-se de maneiras diversas (MALUF, 2006). Como no caso brasileiro que, 

em razão tanto da diversidade sócio-ambiental como das trajetórias dos vários 

grupos sociais, além da grande área territorial e das diferenças climáticas e 

paisagísticas, é visto que a agricultura familiar apresenta manifestações 

diferenciadas quanto às distintas regiões do país. 

No que diz respeito às múltiplas funções da agricultura familiar, esta também 

é reflexo da diversidade de situações produtivas, da combinação de atividades 

                                                 
3
 O uso do termo “desenvolvimento de novas técnicas” refere-se ao aprimoramento das técnicas 

agrícolas trazidas do velho continente pelos imigrantes à nova realidade vivenciada por eles, pois, ao 
passar por um processo de adequação ao ambiente, tiveram que criar técnicas inovadoras que lhes 
permitissem a sobrevivência (COSTA, 2006). 
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agrícolas e não agrícolas e da grande variedade de formas de inserção no mercado. 

Alfatin (2007, apud GONZAGA, 2010), comenta que tais funções centram-se na 

capacidade de garantir segurança alimentar4, na geração de emprego e renda, na 

possibilidade de contribuir com a preservação ambiental, na vocação para produção 

e consumo e na preservação da própria categoria agrícola familiar brasileira. 

Nos últimos tempos, o termo agricultura familiar tem sido foco de debates e 

estudos tanto nos meios acadêmicos como nas políticas de governo e, ainda, nos 

movimentos sociais, adquirindo novas significações (GONZAGA, 2010). O contexto 

histórico, político e social relacionado à evolução das formas de produção na 

agricultura, influenciam a perspectiva conceitual do que seria a agricultura familiar. 

No ano de 1994, a FAO/INCRA estabeleceu que agricultura familiar vinha a 

ser aquela cuja característica básica é a íntima relação entre o trabalho e a gestão, 

sendo a direção do processo produtivo conduzida pelos próprios proprietários, 

enfatizando a diversificação produtiva como mecanismo primordial na durabilidade 

dos recursos e na qualidade de vida da família.  No caso da contratação de trabalho 

assalariado, este seria somente em caráter complementar, em períodos onde a mão-

de-obra familiar se tornasse insuficiente para atender a complexidade das atividades 

desenvolvidas na unidade produtiva. 

Dois anos após a definição de agricultura familiar publicada pela 

FAO/INCRA, Bittencourt & Bianchini (1996), definem o agricultor familiar como todo 

aquele que tem na agricultura sua principal fonte de renda, isto é, tenham uma renda 

oriunda das atividades agrícolas superior a 80% (oitenta por cento) da renda total. 

Os autores comentam ainda que a base da força de trabalho utilizada no 

estabelecimento rural deve ser desenvolvida pelos membros da família, sendo 

permitida a contratação de terceiros de forma temporária ou, no caso de contratação 

efetiva, esta deve ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do total de mão-de-

obra utilizada no estabelecimento rural, devendo os outros 75% (setenta e cinco por 

cento) serem desenvolvidos pela família. 

                                                 
4
 O conceito de Segurança Alimentar veio à luz a partir da Segunda Guerra Mundial, quando mais da 

metade da Europa estava devastada e sem condições de produzir o seu próprio alimento. Esse 
conceito leva em conta três aspectos principais: quantidade, qualidade e regularidade no acesso aos 
alimentos (BELIK, 2003). 
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Para Sacco dos Anjos (2003), a agricultura, para ser considerada uma 

atividade agrícola familiar, deve ter seus traços essenciais de acordo com algumas 

características, como:  

 

[...] a) a gestão é feita pelos próprios proprietários; b) os 
responsáveis pelo empreendimento estão ligados entre si por laços de 
parentesco; c) o trabalho é fundamentalmente familiar; d) o patrimônio 
pertence à família; e) o patrimônio e os ativos são objeto de transferência 
intergeracional no interior da família e, finalmente, f) os membros da família 
vivem na unidade produtiva (SACCO DOS ANJOS, 2003, p. 43). 

 

No ano de 2006, com a aprovação da Lei n.º 11.326, foram determinados os 

critérios para a definição do que é a agricultura familiar. Esta Lei define em 04 

(quatro) módulos fiscais o limite máximo para um empreendimento ser considerado 

familiar, também, a mão-de-obra deve ser predominantemente da própria família e a 

renda originada deve ser oriunda das atividades da unidade produtiva, além, é claro, 

que o chefe da família é quem deve proceder às determinações das atividades 

desenvolvidas pelo demais membros (REDES, 2010). 

Com as questões norteadoras da agricultura familiar estabelecidas em Lei, o 

Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2010) identificou um total de 4.367.902 (quatro 

milhões, trezentos e sessenta e sete mil e novecentos e dois) estabelecimentos com 

agricultura familiar, isto representa aproximadamente 84% (oitenta e quatro por 

cento) dos estabelecimentos rurais brasileiros. Este numeroso contingente de 

agricultores familiares porém, ocupam atualmente, uma área cerca de 80 (oitenta) 

milhões de hectares, ou seja, 24% (vinte e quatro por cento) da área ocupada pelos 

estabelecimentos agropecuários brasileiros.  

Estes resultados mostram que, mesmo com a implementação de políticas 

públicas e com a criação de mecanismos por parte do governo federal e de 

instituições não governamentais, com o intuito de aproximar a agricultura familiar de 

processos de promoção da sustentabilidade, há ainda, no Brasil, uma estrutura 

agrária concentrada. Os estabelecimentos não familiares, segundo critérios da Lei 

n.º 11.326/2006, apesar de representarem menos de 16% (dezesseis por cento) do 

total dos estabelecimentos agropecuários, ocupam mais de 75% (setenta e cinco por 

cento) da área brasileira (IBGE, 2010).  
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Outro fator importante a ser considerado, diz respeito à área média dos 

estabelecimentos agropecuários.  Segundo dados do Censo Agropecuário 2006 

(IBGE, 2010), os estabelecimentos familiares correspondem a uma área média de 

18 (dezoito) hectares, e a área média dos estabelecimentos não familiares, a 

aproximadamente 309 (trezentos e nove) hectares. 

Ainda, no Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2010), é possível observar que, 

dos mais de 80 (oitenta) milhões de hectares da agricultura familiar, 45% (quarenta e 

cinco por cento) são destinados a pastagens. Enquanto a área com matas, florestas 

ou sistemas agroflorestais, ocupam 28% (vinte e oito por cento) das áreas, e, por 

fim, as lavouras, que ocupam 22% (vinte e dois por cento), aproximadamente. 

Um fator de grande relevância é que, apesar de cultivar uma área menor, 

disponibilizando poucas terras para o cultivo de lavouras e pastagens, a agricultura 

familiar é responsável por garantir boa parte da segurança alimentar do país, sendo 

importante fornecedora de alimentos para o mercado interno. A agricultura de base 

familiar é a forma mais conveniente de ocupação social do espaço agrário, pois sua 

promoção gera a equidade e a inclusão social em simultâneo a uma maior e mais 

diversificada oferta de alimentos à população, produzidos sob formas sustentáveis 

(MALUF, 2004). 

No estado do Rio Grande do Sul (RS), o setor da agricultura familiar 

representa aproximadamente 90% (noventa por cento) dos estabelecimentos rurais, 

sendo estes, os responsáveis por mais de 55% (cinqüenta e cinco por cento) do 

valor bruto da produção agropecuária (VIAN & SACCO DOS ANJOS, 2007). Dentre 

os estabelecimentos rurais ocupados pela agricultura familiar no estado do Rio 

Grande do Sul, o Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2010) estima que, 

aproximadamente, 60% (sessenta por cento) utilizam suas áreas com o cultivo de 

hortaliças. 

 

 

3.1.1. A agricultura familiar e a produção de hortaliças ecológicas  

 

Conforme comentado no item anterior, a agricultura familiar apresenta-se 

como grande produtora de hortaliças no estado do Rio Grande do Sul. A 



29 

 

 

 

representação da agricultura familiar gaúcha produtora de hortaliças no orçamento 

total da produção (hortaliças produzidas pela agricultura familiar mais as hortaliças 

produzidas pela agricultura não-familiar) é de, aproximadamente 80% (oitenta por 

cento), segundo dados do Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2010). 

Partindo desse pressuposto, pode-se concluir que as famílias produtoras de 

hortaliças vivem razoavelmente bem apenas com uma pequena área plantada, 

quando comparada as demais formas de produção (VILELA & HENZ, 2000). Essa 

comparação advém da lucratividade das hortaliças que, pelo complexo de fatores 

que envolvem a sua produção, quando aliada ao sucesso dos negócios, mesmo 

sujeita a intempéries climáticas e até mercadológicas, o agricultor pode obter um 

lucro elevado por hectare.  

Para Vilela & Henz (2000), o mercado de hortaliças é bastante dinâmico e 

fortemente influenciado pela preferência dos consumidores, que também tem 

redirecionado a produção. A evolução da produção de hortaliças, para Filgueira 

(2007), acompanha o desenvolvimento geral de uma nação, sendo sensível às 

mudanças sociais, econômicas, culturais e ambientais. Seguindo o raciocínio do 

autor, o produtor de hortaliças aparece como resposta ao desenvolvimento natural, 

incrementando a demanda pela busca da qualidade e quantidade na oferta 

diversificada de alimentos.  

Meirelles (2008) comenta que existem diversas experiências relacionando os 

agricultores familiares com o mercado de hortaliças. Atualmente, o consumo de 

hortaliças está fortemente vinculado ao aspecto nutricional destas, principalmente 

por sua capacidade de proporcionar uma alimentação saudável e equilibrada em 

nutrientes. Assim, o estímulo não só à produção, como também ao consumo de 

hortaliças, tem incitado para além dos hábitos de consumo da população urbana, 

mas a da população rural, produtora e consumidora de alimentos. 

Neste sentido, o respeito à qualidade de vida vem ganhando espaço nas 

esferas sociais, abrangendo tanto o lado do consumo como o da produção de 

hortaliças pela agricultura familiar. Isto provocou profundas transformações culturais, 

trazendo à tona discussões sobre as técnicas utilizadas para a produção de 
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alimentos, pois, no caso das hortaliças, sabe-se que estas são bastante 

dependentes em tecnologias oriundas da modernização do setor agrícola5. 

Nas últimas décadas do século XX, com o aumento da consciência 

ambiental, os aspectos relacionados aos possíveis impactos dos agrotóxicos à 

saúde humana, aos animais, à vida selvagem, à contaminação dos solos e da água, 

às interferências nos ecossistemas e na própria agricultura, ganharam espaço e 

tornaram o clima propício para a inserção das filosofias ditas ecológicas6. A partir do 

novo olhar sobre a produção de hortaliças, as “hortas orgânicas” começaram a ser 

consideradas a maneira ideal de se produzir hortaliças adequadas ao consumo 

humano (FILGUEIRA, 2007). 

Por isso, pode-se concluir que o segmento de hortaliças orgânicas sempre 

esteve ligado aos movimentos da agricultura familiar de base ecológica7 e 

sustentável8. Uma vez que a produção de base ecológica de hortaliças necessita de 

pequenas áreas para o seu cultivo e da maximização de insumos existentes na 

própria localidade, contribui para o fortalecimento da renda agrícola da família, 

garantindo, sua permanência no campo e a aproximando dos mercados 

consumidores locais (MALUF, 2006). 

Vale lembrar, que o termo “orgânico” utilizado para designar modelos de 

agricultura sustentáveis no tempo e no espaço, segundo a Lei n.º 10.831/2003, 

engloba as demais manifestações de agricultura como “ecológicos”, “biodinâmicos”, 

“natural”, “regenerativo”, “biológico”, “agroecológico”, “permacultura”, bem como os 

demais que atendam os princípios estabelecidos por esta Lei. Todavia, a definição 

ampla de agricultura orgânica é fundamentada somente nas dimensões técnico-

agronômicas da produção e manejo dos agroecossistemas, assumindo maior 

                                                 
5
 A partir da década de 40, o Brasil evolui significativamente na produção de hortaliças, incorporando 

técnicas de cultivo nos padrões dos pacotes tecnológicos da Revolução Verde, fundamentando-se 
fortemente na introdução e difusão em grande escala da mecanização e do uso de agroquímicos 
(FILGUEIRA, 2007). 
 
6
 Para maiores esclarecimentos, ver Glismann (2000). 

 
7
 O termo “agricultura familiar de base ecológica” é aqui usado para diferenciar práticas pautadas nos 

princípios da Agroecologia daqueles pautados em meras relações econômicas-produtivas (N. A.).  
 
8
 A sustentabilidade é compreendida em sua natureza multidimensional (social, ambiental, 

econômica, política, ética e cultural) e como um projeto contraditório e complexo do ponto de vista de 
sua implementação (SACCO DOS ANJOS & CALDAS, 2009). 
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legitimidade com a crescente preocupação da opinião pública a respeito dos 

impactos ambientais (SCHULTZ, 2007).  

Schultz (2007) diz que nos últimos anos, outros aspectos começaram a 

ganhar espaço na discussão “orgânico x ecológico”. O autor ainda comenta que as 

agriculturas denominadas “de base ecológica” ou “agroecológicas” não se limitam ao 

questionamento dos aspectos técnicos e econômicos no meio rural, mas também 

incorporam, em suas discussões e práticas, as dimensões sociais e políticas que 

interferem na sustentabilidade dos sistemas produtivos. 

As agriculturas de base ecológica buscam o aproveitamento dos recursos 

disponibilizados no entorno da propriedade, reciclando nutrientes para a nutrição, 

proteção e fortalecimento das plantas, dispensando o uso de agrotóxicos e insumos 

(PENTEADO, 2007). O autor ainda comenta que, no caso da agricultura 

agroecológica, esta busca de recursos ocorre através do reconhecimento de 

técnicas e experiências do passado, incorporando inovações a fim de facilitar os 

processos de produção, levando em consideração princípios ecológicos e éticos. 

No campo filosófico, o termo “Agroecologia” vem à tona como suporte 

teórico necessário ao entendimento das distintas formas de relação nos 

agroecossistemas9, considerando, para tanto, os princípios fundamentados na 

conservação e ampliação da biodiversidade dos sistemas agrícolas, potencializando 

a emancipação e a sustentabilidade dos complexos agrícolas familiares. Assim, a 

Agroecologia é compreendida como: 

 

[...] um enfoque científico e estratégico, que corresponde à 
aplicação de conceitos e princípios da ecologia, da agronomia, da 
sociologia, da antropologia, da ciência da comunicação, da economia 
ecológica e de tantas outras áreas do conhecimento, no redesenho e 
manejo de agroecossistemas que queremos que sejam mais sustentáveis 
através do tempo. Se trata, de uma orientação cujas pretensões e 
contribuições vão mais além de aspectos meramente tecnológicos ou 
agronômicos da produção agropecuária, incorporando dimensões mais 
amplas e complexas que incluem tanto variáveis econômicas, sociais e 
ecológicas, como variáveis culturais, políticas e éticas. Assim entendida, a 
Agroecologia corresponde ao campo de conhecimentos que proporciona as 
bases científicas para apoiar processos de transição do modelo de 
agricultura convencional para estilos de agricultura de base ecológica ou 

                                                 
9
 Os agroecossistemas são comunidades de plantas e animais interatuando com seu ambiente físico 

e químico, que tem sido modificado para produzir alimentos, fibra, combustíveis e outros produtos 
para o consumo e processamento humano (ALTIERI, 2002). 
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sustentáveis, assim como o modelo convencional de desenvolvimento a 
processos de desenvolvimento rural sustentável (CAPORAL & 
COSTABEBER, 2002). 

 

Princípios e técnicas baseados nos conhecimentos da Agroecologia surgem, 

então, como alternativas para um desenvolvimento sustentável, e, no Brasil, tem 

suas raízes fortemente ligadas à agricultura familiar, encontrando nesta as 

características necessárias para sua realização. Segundo Vian & Sacco dos Anjos 

(2007), a Agroecologia: 

 

[...] não exprime apenas uma opção por produzir alimentos isentos 
de contaminantes físicos, químicos e biológicos, mas ao resgate do papel 
transcendental que os agricultores familiares desempenham enquanto 
protagonistas de uma nova forma de produzir que assegure qualidade nos 
alimentos, viabilidade econômica da exploração e proteção do patrimônio 
ambiental, cultural e paisagístico (VIAN & SACCO DOS ANJOS, 2007). 

 

Longhi (2008) faz uso da Agroecologia como prática de aproximação dos 

distintos atores sociais ao local onde se produzem os alimentos. Para o autor:  

 

[...] as práticas sociais e comunitárias de agricultura agroecológica 
promovem o abastecimento imediato das famílias agricultoras e em 
extensão buscam abastecer as comunidades e cidades próximas (local e 
regional) com produtos alimentares igualmente produzidos sem aditivos 
químicos, resultantes da interação homem/natureza (LONGHI, 2008). 

  

 

3.1.2. A agricultura familiar na região do município de Pelotas, RS 

 

A região do município de Pelotas é composta, além do próprio município de 

Pelotas, pelos municípios de Canguçu e São Lourenço do Sul. Nesta pesquisa, a 

caracterização da agricultura familiar priorizou os municípios de Pelotas e São 

Lourenço do Sul, em função da organização social e política estabelecidas nestes.  

Anteriormente à elaboração da legislação para a comercialização de 

produtos da agricultura familiar, os representantes dos municípios citados já 

solicitavam, junto aos agricultores familiares da região, produtos para abastecer 

órgãos da administração pública, como escolas, creches, hospitais, entre outros. 

Mecanismos de procura e aquisição ainda não considerados por outras 

administrações municipais na época. 
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 O município de Pelotas, RS 

 

O município de Pelotas está localizado a 240Km ao sul da capital Porto 

Alegre, pela BR-116, mais especificamente à 31º46‟ de latitude sul e 52º20‟ de 

longitude oeste. Com características geográficas peculiares, o município está 

inserido na Encosta do Sudeste, uma das regiões fisiográficas do Rio Grande do Sul. 

Segundo Rosa (1985, apud FINATTO & CORRÊA, 2008), seu território “se estende 

das mais baixas ondulações da encosta oriental da Serra dos Tapes até a planície 

sedimentar da margem ocidental do Canal São Gonçalo”. 

Para Costa (2006), o município de Pelotas constitui-se como uma das mais 

antigas sociedades do Rio Grande do Sul. Seu histórico é marcado por uma 

economia fundamentada em torno do charque produzido por mão-de-obra escrava 

seguido, após o declínio desta atividade, da transferência de capital e terras para o 

cultivo do arroz e também para as indústrias de doces e conservas. 

Os primeiros imigrantes chegaram por volta do ano de 1885, ocupando as 

terras consideradas impróprias, economicamente inviáveis para a pecuária e para o 

cultivo de arroz irrigado, localizadas ao norte do município (COSTA, 2006). Assim, 

desde o início da colonização, estas áreas de maior declividade, onde os solos são 

rasos e geralmente de baixa fertilidade (FINATTO & CORRÊA, 2008), promoveram e 

ainda promovem a produção de alimentos para a subsistência da agricultura familiar 

e, o excedente, para o aglomerado urbano mais próximo. 

A partir do ano de 1984, com o intuito de criar alternativas ao modelo 

excludente de agricultura vigente, foi iniciado um trabalho de incentivo a 

Agroecologia junto aos produtores do município. Mas, somente uma década depois, 

é que trabalhos onde a produção, atrelada a uma garantia de comercialização dos 

produtos agroecológicos, começaram a ser desenvolvidos (FINATTO & CORRÊA, 

2008). 
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 O município de São Lourenço do Sul, RS 

 

O município de São Lourenço do Sul localiza-se geograficamente à 31º22‟ 

de latitude sul e 51º58‟ de longitude oeste, na parte centro-sul oriental do Estado do 

Rio Grande do Sul, na Serra dos Tapes, fazendo parte da Micro região de Pelotas. O 

município está localizado a 180Km ao sul da capital Porto Alegre, pela BR-116, e 

60Km ao norte do município de Pelotas, pela mesma rodovia. 

Vian & Sacco dos Anjos (2007) comentam que o projeto colonizador 

desencadeou-se inicialmente no município de São Lourenço do Sul, espraiando-se 

pelas demais localidades situadas na Serra dos Tapes. Segundo Wagner (2009), 

naquela época, o atual município de São Lourenço do Sul, não passava de “Porto de 

São Lourenço”, onde chegavam e saíam mercadorias e pessoas para o Porto de Rio 

Grande, localizado no município de Rio Grande, à margem do Oceano Atlântico. 

Em 15 de janeiro de 1858, um grupo de 88 imigrantes europeus chegou ao 

Porto de São Lourenço, sendo o primeiro de muitos outros. Estes imigrantes 

encontraram aqui condições ambientais parecidas àquelas do seu local de origem, o 

que proporcionou o desenvolvimento de atividades agrícolas do velho continente 

adaptadas às condições do novo local (WAGNER, 2009).  A comunidade de 

imigrantes era relativamente pequena, onde: 

 

[...] todos os que a compunham se conheciam individualmente uns 
aos outros. A homogeneidade estabelecida pela origem comum, européia, 
pela identidade de hábitos e costumes, pela coincidência dos interesses e 
das condições de existência, era acentuada pelo isolamento da colônia. 
Todos estes fatores convergiram para robustecer o sentimento de vida 
comum, fortalecer a percepção de unidade (COARACY, 1957, apud 
WAGNER, 2009). 

 

A unidade estabelecida pelos colonizadores europeus no município é 

representada até os dias atuais, onde, através dos processos hereditários, as 

mesmas famílias continuam nas terras desenvolvendo a agricultura. Esta é a 

principal atividade econômica do município, com destaque para o milho, feijão, soja, 

arroz, batata, cebola, fumo, aspargo, pimenta, alho e amendoim (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO SUL, 2010). 
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3.2. A Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda. 

 

Segundo Becker et al. (2007), no território sul brasileiro, a agricultura 

familiar, a partir dos anos 80, começou a avançar no sentido de organização e 

trabalhos comunitários com a atuação da Comissão da Pastoral da Terra (CPT), das 

Dioceses e do Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor (CAPA)10. Esse período 

corresponde ao aparecimento dos movimentos sociais rurais do campo, como o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), da Comissão Regional dos 

Atingidos por Barragens e do Movimento de Mulheres Trabalhadores Rurais 

(WAGNER, 2009), e de outras tantas associações comunitárias. 

As discussões iniciais, pelas organizações sociais, ocorriam em volta da 

questão da terra, aquisição de insumos e comercialização da produção 

coletivamente (BECKER et al., 2007). Marginalmente a este debate, eram 

trabalhadas questões referentes ao entorno da atividade agrícola, denominado na 

época por “agricultura natural”11. 

 No estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente na Micro região do 

município de Pelotas, com a evolução do pensamento organizacional e coletivo, foi 

criada, no ano de 1988, a União das Associações Comunitárias do Interior de 

Canguçu (UNAIC). Quatro anos depois, no município de São Lourenço do Sul, foi 

fundada a Cooperativa Mista de Pequenos Agricultores da Região Sul Ltda. 

(COOPAR). Becker et al. (2007) comentam que estas entidades “tinham como 

propósito inicial atuar na diminuição dos custos de produção, bem como eliminar a 

figura do atravessador”.  

Os referidos autores ainda comentam que, paralelamente a estas iniciativas, 

alguns agricultores, com a orientação técnica do CAPA e da CPT, criaram os 

primeiros núcleos de produção sem o uso de agrotóxicos, relacionando as formas de 

cultivo ao ambiente não só da família, mas também aos que consomem alimentos.  

Desse modo, a produção de base ecológica ou sustentável inicia sua trajetória, 

                                                 
10

 O CAPA é uma organização não-governamental fundada pela Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil (N. A.). 
 
11

 Na época em que iniciaram os debates das organizações da agricultura familiar na micro região do 
município de Pelotas em relação aos sistemas de produção, a intenção fundamental era trabalhar a 
agricultura através de modelos que respeitassem a natureza, função essa que originou uma primeira 
denominação, a agricultura natural. (N.A.) 
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culminando na fundação, em 1995, da Associação Regional de Produtores 

Agroecologistas da Região Sul (ARPASUL). 

Com a ampliação do cultivo de base ecológica e com a adesão de inúmeras 

famílias formando grupos de agricultores familiares ecologistas, houve um 

significativo crescimento do volume de produtos ecológicos. A então proposta de 

feiras livres implantada pela ARPASUL, não absorveu na totalidade a crescente 

produção destes alimentos.  

Dessa forma, em dezembro de 2001, nasce a Cooperativa Sul Ecológica de 

Agricultores Familiares Ltda.. Fruto da necessidade dos agricultores familiares 

ecologistas em ter uma entidade que lhes represente frente aos mercados e os 

auxilie na organização e planejamento da produção (BECKER et al., 2007), a 

Cooperativa Sul Ecológica aparece como organismo centralizador das decisões 

tomadas pelos agricultores familiares ecologistas a ela integrados. 

Segundo o Estatuto Social, a Cooperativa Sul Ecológica tem como principal 

objetivo congregar agricultores familiares que praticam em suas unidades produtivas 

única e exclusivamente a Agricultura Ecológica. Estes agricultores devem estar 

organizados em núcleos de, no mínimo, 05 (cinco) famílias, a fim de promover a 

ampla defesa dos interesses econômicos, a integração, a solidariedade e o 

crescimento social e cultural dos seus integrantes. 

Em seu Regimento Interno, a Cooperativa Sul Ecológica opta pelo uso da 

expressão “Agricultura Ecológica”, por seu ideal de trabalho, sendo este estruturado 

nos princípios do campo de conhecimento da Agroecologia12. Para tanto, os pilares 

que sustentam sua metodologia de atuação, encontram-se alicerçados em práticas 

para além das relações técnicas-produtivas, englobando questões econômicas, 

políticas, sociais, culturais, ambientais e éticas. 

                                                 
12

 A agricultura com base nos princípios da Agroecologia fundamenta-se no conceito de 
agroecossistema como unidade de análise, tendo como propósito, em última instância, proporcionar 
as bases científicas (princípios, conceitos e metodologias) para apoiar o processo de transição do 
atual modelo de agricultura convencional para estilos de agricultura sustentáveis. Ver Caporal & 
Costabeber (2002). 
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Para a Cooperativa Sul Ecológica, o conhecimento tradicional13, empírico do 

local de (re) produção das famílias integradas, é acrescentado ao conhecimento 

técnico-científico, criando uma extensão rural onde as práticas são vivenciadas por 

todos os sujeitos envolvidos no processo de geração de tecnologias14. Dessa forma, 

a busca de alternativas concretas à organização, produção, processamento e 

comercialização, são baseadas numa nova ética, compreendida enquanto valores e 

princípios de respeito ao ambiente, de solidariedade, de cooperação, de respeito às 

diferenças, de resgate da cultura local, de valorização dos seres humanos e da vida. 

Considerando que a Cooperativa Sul Ecológica faz uso da expressão 

“produto ecológico” em vez de “produto orgânico”, se entende que ela desenvolve 

uma agricultura ecológica sob os princípios da Agroecologia, e não apenas uma 

agricultura de substituição de insumos (de químicos para orgânicos) cujos produtos 

também podem, segundo a legislação, receber a denominação “orgânico”. Já o 

conceito de produto ecológico, corresponde ao de produto orgânico, trazendo 

embutido aspectos para além das questões técnico-produtivas, mas referentes à 

equidade social, solidariedade, associativismo, valorização cultural, autonomia das 

comunidades locais, respeito aos ecossistemas, entre outros (COOPERATIVA SUL 

ECOLÓGICA, 2010). 

A Cooperativa Sul Ecológica apresenta-se como organismo propulsor de 

atividades e trabalhos fundamentados em princípios sólidos e objetivos. Seus 

procedimentos de atuação estão embasados no cotidiano dos agricultores familiares 

ecologistas a ela integrados. Assim, é possível afirmar que a horizontalidade e a 

transparência são os itens de maior relevância inerentes a todos os atores que 

vivenciam a Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda. em todas as 

suas manifestações. 

 

 

 

                                                 
13

 O conhecimento local instiga nos agricultores práticas agrícolas tradicionais, adaptadas as 
condições locais. São sistemas agrícolas complexos que ajudam a satisfazer as necessidades de 
subsistência, sem o uso de mecanização, fertilizantes ou pesticidas químicos. 
 
14

 Neste caso, considera-se tecnologia os processos e/ou materiais criados e/ou utilizados a partir do 
conhecimento. 
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3.2.1. A organização na Cooperativa Sul Ecológica 

 

Para ser admitido como sócio na Cooperativa Sul Ecológica, o agricultor 

familiar tem que comprovar um período mínimo de 06 (seis) meses de experiência 

de atuação em grupo, formação e prática da agricultura ecológica, com assistência 

técnica de organização ou entidade referendada pela Cooperativa. Pessoas com 

idade de 16 (dezesseis) a 21 (vinte e um) anos podem associar-se a Cooperativa Sul 

Ecológica, desde que assistidos por seus responsáveis legais, ou emancipados, com 

todos os direitos, deveres e responsabilidades dos demais associados, exceto o de 

ocupar cargos nos Conselhos de Administração e Fiscal (COOPERATIVA SUL 

ECOLÓGICA, 2010).  

O associado tem o dever e a obrigação de satisfazer pontualmente seus 

compromissos para com a Cooperativa Sul Ecológica. Dentre os quais, o de 

participar ativamente da sua vida societária e empresarial; acusar o seu 

impedimento nas deliberações sobre qualquer operação em que tenha interesse 

oposto ao da Cooperativa; levar ao conhecimento do Conselho de Administração 

e/ou Conselho Fiscal a existência de qualquer irregularidade que atente contra a Lei, 

o Estatuto e objetivos da Cooperativa; zelar pelo patrimônio moral e material da 

Cooperativa, colocando os interesses da coletividade acima dos interesses 

individuais; participar das reuniões e atividades dos grupos, cumprindo suas 

deliberações e participar das Assembléias Gerais (COOPERATIVA SUL 

ECOLÓGICA, 2010). 

A Cooperativa Sul Ecológica é formada por uma equipe diretiva que compõe 

o Conselho de Administração, devendo o mesmo ser renovado a cada 03 (três) 

anos. O Conselho de Administração tem a responsabilidade e a decisão sobre todo 

e qualquer assunto de ordem econômica ou social, de interesse da Cooperativa Sul 

Ecológica ou de seus associados, nos termos da Lei, do Estatuto e de 

recomendações da Assembléia Geral. 

A administração da Sul Ecológica é fiscalizada assídua e minuciosamente 

por um Conselho Fiscal. Compete a este, exercer permanente fiscalização sobre as 

operações, atividades e serviços da Cooperativa, examinando livros, contas e 

documentos. O Conselho Fiscal é composto por 03 (três) titulares e seus respectivos 
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suplentes, todos associados, eleitos pela assembléia geral para o mandato de 01 

(um) ano. 

Para auxiliar os Conselhos de Administração e Fiscal e zelar para que todos 

os associados sigam as normas e a legislação oficial de produção ecológica, 

averiguando possíveis denúncias sobre desvios de produção e uso de insumos 

proibidos na produção ecológica por parte dos associados, é eleita a Comissão de 

Ética. A Comissão de Ética é formada por 05 (cinco) membros eleitos em 

assembléia geral, para um mandato de 03 (três) anos, devendo um dos seus 

membros ser técnico da área da produção ecológica e outro membro ter 

conhecimentos jurídicos (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Estrutura da Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda. 
   Fonte: GOTUZZO, 2009. 

 

Em relação à equipe técnica, esta contribui para a promoção do 

desenvolvimento rural sustentável, enfatizando processos de desenvolvimento 

endógeno, adotando uma abordagem sistêmica e multidisciplinar, mediante a 

utilização de métodos participativos e de um paradigma tecnológico baseado nos 

princípios da Agroecologia. Assim, a extensão rural praticada pelos técnicos da 

Cooperativa Sul Ecológica, contribui para uma melhor relação entre o urbano e o 

rural, na melhoria da qualidade de vida, no fortalecimento da cidadania e na 

produção de alimentos limpos (CAPORAL & RAMOS, 2006). 

A equipe técnica deve atuar como mediadora de saberes e conhecimentos, 

impulsionando o desenvolvimento das comunidades rurais. A ação extensionista, 

com o uso de tecnologias e formas de manejo, prioriza a construção de uma 

agricultura de base ecológica e, ao mesmo tempo, fortalece relações sociais de 

forma eqüitativa, não só entre os agricultores familiares, mas entre todos os atores 

Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiarea Ltda. 

Conselho Fiscal 

Conselho de Ética 

Conselho de Administração 

Grupos de Agricultores 
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envolvidos, de modo a preservar a natureza e caminhar na direção do 

desenvolvimento rural sustentável (COOPERATIVA SUL ECOLÓGICA, 2010). 

Becker et al. (2007), comentam que o trabalho cooperativo é o único capaz 

de imprimir uma nova dinâmica no enfrentamento aos desafios impostos ao 

segmento da agricultura familiar de base ecológica, auxiliando, simultaneamente, na 

capacitação e no exercício da cidadania por parte dos seus cooperados. Nesse 

aspecto, a cooperação vincula-se aos ideais de autonomia, de liberdade política, de 

igualdade econômica, de democracia, de autogestão, de responsabilidade social e 

valorização humana (BARRETO, 2003, apud GOTUZZO, 2009).  

Assim, a cooperação movimenta-se através das idéias de emancipação não 

apenas política, onde o amadurecimento da sociedade é pautado em premissas e 

necessidades individuais numa lógica unilateral, mas em idéias de emancipação 

humana, possibilitando a formação de uma sociedade capaz de romper com a 

estrutura do capital e se reorganizar num nível intelectual e prático, de forma que 

contemple outras relações entre homem/natureza (SAGGIOMO, 2010).  

 

 

3.2.2. Práticas cotidianas da produção de alimentos pela Cooperativa Sul 

Ecológica 

 

Para a funcionalidade da Cooperativa Sul Ecológica (2010), alguns produtos 

são eleitos como de maior interesse no quesito produção e comercialização pelos 

atores da cooperativa. Dentre os produtos, as hortaliças são consideradas o “carro 

chefe” da produção de alimentos, havendo, recentemente, espaço para frutas e 

processados, como sucos, schimiers e geléias, compotas e conservas, bem como 

para produtos de origem animal, como mel e ovos. 

Para a produção de alimentos de origem vegetal, a Cooperativa Sul 

Ecológica tem por determinação a utilização de técnicas que assegurem a promoção 

dos princípios da Agroecologia. Dessa forma, práticas como consorciação de 

culturas, rotação de culturas, cultivo mínimo do solo, manutenção da cobertura viva 

do solo, adubação orgânica através da compostagem e vermicompostagem, 

recuperação de solos degradados, controle biológico para o manejo fitossanitário, 
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uso de sistemas de irrigação projetados para não contaminar as águas subterrâneas 

e evitar desperdícios, áreas de manipulação e armazenamento de esterco 

projetadas para evitar contaminações, entre outros, são de fundamental importância 

para a manutenção do equilíbrio sócio/ambiental das unidades produtivas e seu 

entorno. 

A Cooperativa prioriza a utilização de sementes e mudas originárias de 

espécies adaptadas às condições edafoclimáticas locais e que possuam tolerância 

ao ataque de insetos e doenças. Somente em casos de não existência no mercado 

local, a cooperativa aceita a aquisição de sementes e mudas convencionais que 

tenham menor contaminação química possível. Mesmo assim, é proibido o uso de 

sementes originárias de organismos geneticamente modificados (COOPERATIVA 

SUL ECOLÓGICA, 2010). 

No que se refere à manutenção da qualidade do solo, a Cooperativa Sul 

Ecológica (2010) indica o uso de matéria orgânica, tanto para o equilíbrio de 

nutrientes quanto para a nutrição das plantas. Vale lembrar que todos os 

fertilizantes, corretivos e inoculantes usados na fase de preparo do solo estão 

listados na Instrução Normativa n.º 64/2008, que regulamenta a produção de 

alimentos de origem orgânica. 

Para o controle fitossanitário, a Cooperativa permite o uso de métodos 

culturais, físicos e mecânicos, bem como o uso de algumas substâncias também 

listadas na Instrução Normativa nº. 64/2008, mais precisamente em seu Anexo VIII. 

É válido ressaltar que a Cooperativa não permite o uso de agrotóxicos em qualquer 

fase da produção de alimentos orgânicos, desde a semente até a comercialização 

(COOPERATIVA SUL ECOLÓGICA, 2010). 

No caso da produção animal de alimentos orgânicos, a Cooperativa Sul 

Ecológica (2010) preconiza os princípios do bem estar animal em todas as fases do 

processo produtivo. Assim, é necessária a adoção de técnicas sanitárias e da 

manutenção da higiene e saúde, respeitando legislação vigente. 

Para o processamento de produtos orgânicos é obrigatório o uso de boas 

práticas de fabricação e manuseio, de forma a manter a integridade orgânica dos 

produtos. Assim, se faz necessária a atualização dos registros durante as fases de 
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processamento, assegurando a rastreabilidade dos ingredientes, matéria prima, 

embalagens e produto final (SUL ECOLÓGICA, 2010). 

 

 

3.2.3. A Participação na Cooperativa Sul Ecológica 

 

Localizada no centro do município de Pelotas, RS, a Cooperativa Sul 

Ecológica conta, atualmente, com uma sede e um ponto de venda direta ao 

consumidor. Este ponto de venda é um local de feira permanente, onde os 

consumidores podem encontrar uma ampla variedade de alimentos ecológicos 

produzidos pelos agricultores familiares ecologistas de toda a região (BECKER et al., 

2007). 

Além da loja localizada na sede da Cooperativa, a comercialização em 

feiras-livres e restaurantes fazem parte do cronograma de fornecimento e 

comercialização de produtos por parte da Cooperativa Sul Ecológica. Outro mercado 

em que a Cooperativa vem se destacando é o chamado mercado institucional15 que, 

mesmo sendo um fenômeno recente, no caso da Cooperativa, ela já se mobilizava, 

desde o ano de 2001, no sentido de garantir o acesso por parte dos agricultores, 

através de um projeto piloto junto aos municípios de Pelotas, Canguçu e São 

Lourenço do Sul (SUL ECOLÓGICA, 2010). 

Nos dias atuais, a Cooperativa está envolvida com o mercado institucional 

através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) (Tab. 1) dos municípios de 

Pelotas e São Lourenço do Sul, do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) (Tab. 2), também nos municípios de Pelotas e São Lourenço do Sul, como 

do município de Capão do Leão, principalmente com produtos perecíveis e, nos 

municípios de Rio Grande e Jaguarão, com produtos processados (GOTUZZO, 

2009). 

 

 

 

 

                                                 
15

 O tema “mercado institucional” será tratado do capítulo 05. 
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Tabela 1. Quantidades e valores dos Programas de Aquisição de Alimentos (PAA‟s) 

nos município de Pelotas e São Lourenço do Sul, no ano 2009/10. 

MUNICÍPIO QUANTIDADE (Kg) VALOR (R$) 

Pelotas 283.264 273.792.36 
São Lourenço do Sul 111.492 106.282.08 

Fonte: Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda. 

 

Tabela 2. Quantidades e valores dos Programas Nacionais de Alimentação Escolar 

(PNAE‟s) nos município de Pelotas e São Lourenço do Sul, no ano 2009/10. 

MUNICÍPIO QUANTIDADE (Kg) VALOR (R$) 

Pelotas 10.040* 14.744,00 
São Lourenço do Sul 15.620** 20.177,50 

Fonte: Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda. 

 
*Espinafre, batata doce, beterraba com rama, cenoura, couve e repolho. 
**Abóbora comum, aipim, alface lisa ou crespa, alho fêmea, batata doce, beterraba, cenoura, chuchu 
verde, couve flor, couve manteiga, espinafre, repolho verde, tempero verde (salsinha e cebolinha). 

 

Gotuzzo (2009) considera que a Cooperativa Sul Ecológica desempenha 

importante papel para os agricultores familiares ecologistas, uma vez que, através 

do trabalho coletivo, atende as demandas de mercado e mantém a subsistência das 

famílias rurais. Nesta lógica, aproximadamente 150 (cento e cinqüenta) famílias 

estão envolvidas diretamente na produção de alimentos ecológicos para atender os 

mercados onde a Cooperativa Sul Ecológica insere-se. Estas famílias totalizam 230 

(duzentos e trinta) agricultores familiares ecologistas integrados à Cooperativa, 

distribuídos em 27 (vinte e sete) grupos, em 08 (oito) municípios (Tab. 3). 

 

Tabela 3. Grupos de agricultores familiares ecologistas da Cooperativa Sul 

Ecológica por município de atuação.  

MUNICÍPIO GRUPO 

Arroio do Padre 
Arroio do Padre 

Semeando a Vida 

Canguçu 

12 de julho 

Fazenda Boa Vista  

Iguatemi 

Melões 

Remanso 

Passo do Lourenço 

Cerrito Cerrito 
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MUNICÍPIO GRUPO 

Herval São Roque 

Morro Redondo Morro Redondo 

 
 
Pelotas 

Francesa 

Gama  

La Quintinie 

Monte Bonito 

Municipal 

Rinção do Andrade 
Projeto Cerrito 

Py Crespo 

São Lourenço do Sul 

Boa Vista  

Faxinal 

Campos Quevedos  

Monjolo 

Prado Novo 

Quevedos 

Santa Inês 

Turuçu Turuçu 

Fonte: Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda. 
 

É de fácil percepção que, nos últimos anos, o aumento do volume de 

produtos ecológicos demandados, repercutem positivamente nas famílias integradas 

à Cooperativa Sul Ecológica, quer seja na obtenção de qualidade de vida, do 

dinamismo econômico ou do conforto mínimo (GOTUZZO, 2009). O comportamento 

mais construtivo buscado pelos agricultores familiares ecologistas, ao integrarem a 

cooperativa é o de abrir horizontes, onde a aprendizagem e a inovação dão a tônica 

a relações de desenvolvimento localizado, ampliando as capacidades e as 

liberdades dos indivíduos (SEN, 2000, apud ABRAMOVAI et al., 2010). 

Todavia, com a ascendência de novos mercados onde os produtos 

ecológicos são regrados por normas e procedimentos, restringindo-se a meros 

produtos orgânicos, mecanismos de diferenciação ou identificação estão sendo 

exigidos (RADOMSKI, 2009). Este é o caso da certificação de produtos orgânicos, 

que exige maior grau de maturidade por parte dos agricultores familiares ecologistas, 

bem como da organização a qual eles fazem parte. 

Tabela 3 (continuação). Relação entre os municípios e os grupos de agricultores 

familiares ecologistas onde a Cooperativa Sul Ecológica atua (continuação). 
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Como mecanismo de ultrapassar os obstáculos decorrentes da certificação 

de produtos orgânicos, a Cooperativa Sul Ecológica vem como facilitadora, junto ao 

governo federal, no que diz respeito à certificação com controle social para venda 

direta de produtos orgânicos. Quer dizer, para proceder à operacionalização da 

comercialização através do mercado institucional (COOPERATIVA SUL 

ECOLÓGICA, 2010).  

Segundo a Cooperativa Sul Ecológica (2010), com o processo de 

certificação por controle social para venda direta, há um total de 100 (cem) 

agricultores familiares ecologistas, principalmente aqueles que atuam no PAA e 

PNAE nos municípios de Pelotas e São Lourenço do Sul, com o cadastro fornecido 

pelo Sistema de Agricultura Familiar (SAF), do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). Ainda, segundo informação da Cooperativa, a pretensão é 

de, até o próximo ano, cadastrar os demais agricultores familiares ecologistas 

integrados a ela no sistema do MAPA, para a certificação através do controle social 

para venda direta. 

 

 

3.3 O Mercado Institucional Brasileiro 

 

Preocupações do governo brasileiro com questões referentes à alimentação 

da população remontam ao período colonial. Porém, segundo Belik (2003), somente 

no século XX é que profundas transformações no campo político, com a 

implementação de políticas públicas16 no âmbito da agricultura, sistemas de 

abastecimento, controle de preços, distribuição de alimentos, entre outros, bem 

como o conceito de Segurança Alimentar17, mobilizaram as forças produtivas para o 

aprimoramento do acesso aos alimentos. 

                                                 
16

 Para Muller (2007), as políticas públicas são o resultado de processos que podem sofrem 
modificações ao longo do tempo, também podem ser dividido em etapas, indo desde a construção do 
problema até a avaliação dos seus resultados. 
 
17

 O atual conceito de segurança alimentar, formulado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar 
e Nutricional (2003) e referendado na II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(2004), ficou assim estabelecido: “Segurança alimentar e nutricional é a realização do direito de todos 
ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 
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Buainain (1999, apud DEDECCA & BARBIERI, 2005) enfatiza que as 

políticas agrícolas brasileiras restringiam a noção de Segurança Alimentar à 

disponibilidade de alimentos a baixos preços e à geração de excedentes para a 

exportação, estimulando a produção em grande escala. Fato, que levou à criação 

das primeiras linhas de crédito, assim como o da criação de políticas que 

garantissem os preços a um valor mínimo, definidos conforme os ditos da política 

econômica. O que favoreceu apenas os segmentos mais capitalizados da 

agricultura, representando um descaso com as categorias de menor poder de 

investimento (ZIMMERMANN, 2007). 

Nos idos dos anos 60, com o auxílio de políticas voltadas a uma 

modernização18 da agricultura, através dos padrões da Revolução Verde19, a 

expansão do modelo de produção agrícola permitiu superar o estrangulamento da 

oferta de alimentos (DEDECCA & BARBIERI, 2005). Todavia, não resolveu 

adequadamente a questão agrária, a recorrência da pobreza20 e o acesso restrito à 

alimentação adequada para a população brasileira. Gerando impactos sociais que 

promoveram o engrossamento do êxodo rural e o desemprego urbano (MALUF, 

2006). 

                                                                                                                                                         
promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e 
ambientalmente sustentáveis. (DOMBEK et al., 2006, apud ANDERSSON & ANDERSSON,  2010)” 
 
18

 A promoção da modernização agrícola ocorreu dentro do processo de desenvolvimento capitalista, 
construído em torno de dois objetivos que se relacionam: a maximização da produção e a do lucro 
(Ver: Gliessman, 2000), não prescindindo de um forte impulso do Estado via políticas de preços 
mínimos, crédito a juros baixos, subsídios para a compra de insumos, redução ou eliminação de 
impostos, bem como de uma política vinculada ao interesse da indústria (Ver: Gorender, 1994), sendo 
a produção de alimentos tratada como um processo industrial. 
 
19

 Em meados dos anos de 1960, a incorporação do pacote tecnológico da Revolução Verde se 
intensificou no Brasil, com o intuito de alcançar rapidamente a auto suficiência alimentar e de gerar a 
produção de um excedente agrícola negociável no mercado externo (Ver: Hespanhol, 2008). 
 
20

 De modo bastante simples, pode-se dizer que a pobreza corresponde à condição de não-satisfação 
de necessidades humanas elementares como comida, abrigo, vestuário, educação, assistência à 
saúde, entre outras. Contabilizam-se como pobres as famílias cuja renda seja inferior à linha de 
pobreza. Quando a linha de pobreza se baseia apenas no custo da alimentação, fala-se de pobreza 
extrema, indigência ou mesmo em insegurança alimentar. A desnutrição ou, mais corretamente, as 
deficiências nutricionais são decorrentes do aporte alimentar insuficiente em energia e nutrientes ou 
ainda do inadequado aproveitamento biológico dos alimentos (Ver: Dedeccca & Barbieri, 2005). 
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Somente a partir do ano de 1995, que uma reorientação do público 

beneficiado por políticas públicas de crédito de custeio, através do Programa 

Nacional de Crédito para a Agricultura Familiar (PRONAF), passou a destinar 

recursos para a categoria dos agricultores familiares (ZIMMERMANN, 2007). Com a 

instituição do PRONAF, a agricultura familiar finalmente foi reconhecida como ator 

social, capaz de produzir e gerar renda. Grisa (2009) comenta que: 

 

[...] os agricultores familiares, que eram vistos como os pobres do 
campo, os agricultores de baixa renda ou os pequenos agricultores, 
ofereceram à sociedade muitas razões que os permitem fazer jus à fortes 
políticas sociais, capazes de reduzir o sofrimento decorrente das patologias 
da desigualdade, de oferecer um melhor padrão de vida para si e para seus 
familiares e de incluí-los socialmente (GRISA, 2009). 

 

Em 2003, um conjunto de medidas e ações direcionadas à segurança 

alimentar e nutricional (SAN) foram lançadas pelo Governo Federal. A SAN diz 

respeito à quantidade, qualidade e regularidade no acesso aos alimentos21; 

ganhando espaço na esfera pública com a criação do Ministério Extraordinário de 

Segurança Alimentar (MESA), atual Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome (MDS), e o “Programa Fome Zero - PFZ” (GRISA, 2009). 

Para Becker & Sacco dos Anjos (2010), o PFZ é um “grande marco através 

do qual se aglutina um conjunto de programas de intervenção, tanto de caráter 

imediato quanto de natureza estrutural, implementados por meio de políticas 

públicas”. O PFZ, para sua atuação perante a sociedade, reúne 25 (vinte e cinco) 

políticas e 60 (sessenta) programas, entre eles o de aquisição de alimentos, 

distribuição de alimentos em caráter emergencial para populações atingidas por 

                                                 
21

 Note-se que está se utilizando a idéia de acesso aos alimentos, o que é muito distinto de 
disponibilidade de alimentos. Os alimentos podem estar disponíveis, conforme pode ser registrado 
pelas estatísticas que a FAO levanta para o mundo de tempos em tempos, mas as populações 
pobres podem não ter acesso a eles, seja por problemas de renda, ou seja devido a outros fatores 
como conflitos internos, ação de monopólios ou mesmo desvios. Outro aspecto importante diz 
respeito à qualidade dos alimentos consumidos. A alimentação disponível para o consumo da 
população não pode estar submetida a qualquer tipo de risco por contaminação, problemas de 
apodrecimento ou outros decorrentes de prazos de validade vencidos. Evidentemente, a qualidade 
dos alimentos diz respeito também à possibilidade de consumi-los de forma digna. Nesse caso, 
seriam condenadas certas práticas como ministrar rações, preparados energéticos e outras misturas 
visando combater os efeitos da desnutrição. O último elemento diz respeito à regularidade. Isso quer 
dizer que as pessoas têm que ter acesso constante à alimentação (alimentando-se ao menos três 
vezes ao dia, como se passou a considerar recentemente) (Ver: Belik, 2003). 
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calamidades naturais, educação alimentar, construção de cisternas, banco de 

alimentos, cozinha comunitária e popular, restaurante popular, consórcio de 

segurança alimentar e desenvolvimento local, apoio a comunidades quilombolas e 

indígenas, hortas comunitárias, ampliação e redirecionamento do Programa de 

Alimentação do Trabalhador (PAT) e o cartão alimentação (WAGNER, 2009). 

Wagner (2009) também informa que o PFZ é uma estratégia impulsionada 

pelo governo federal para assegurar não só o direito humano à alimentação 

adequada às pessoas com dificuldades de acesso a alimentos, mas acrescentar 

outros instrumentos de ação pública que promovam verdadeiro combate ao estado 

de pobreza vivenciado, segundo dados do PNAD de 2001, por mais de 40 milhões 

de pessoas no Brasil (DEDECCA & BARBIERI, 2005). Tais estratégias inserem-se 

na promoção da SAN, buscando a inclusão social e a conquista da cidadania da 

população mais vulnerável à fome22. 

Para atender a demanda institucional gerada pelo PFZ e os princípios da 

SAN, o governo teve que repensar suas políticas de abastecimento (ZIMMERMANN, 

2007) e buscar um modelo que gerasse mais que produtos. Maluf (2006) comenta 

que a abordagem feita do abastecimento alimentar se voltou para a agricultura 

familiar por sua representação social equitativa no espaço agrário, favorecendo a 

valorização das dimensões social, ambiental e cultural da produção agroalimentar, 

próprio do enfoque da SAN.  

Contudo, de acordo com o Plano Agrícola e Pecuário (PAP), o governo 

brasileiro investiu no setor agrícola, na vigência da safra 2008/09, um total de 78 

bilhões de reais. Deste total, apenas 13 bilhões foram destinados à agricultura 

familiar, volume 12% (doze por cento) superior ao investido na safra 2007/08 

(GOTUZZO, 2009). Assim, faz-se necessário ressaltar que a opção do governo pela 

agricultura familiar exigiu novos mecanismos de crédito de comercialização menos 

burocráticos (ZIMMERMANN, 2007), como o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

                                                 
22

 A fome é certamente o problema mais difícil de definir. De modo mais prático, sua aferição é feita a 
partir da avaliação das reservas energéticas dos indivíduos, mais especificamente avaliando-se a 
relação entre seu peso e sua altura, admitindo-se que o percentual de indivíduos com insuficiente 
relação peso/altura, emagrecidos, portanto, expresse razoavelmente bem a magnitude da deficiência 
energética crônica ou da fome da população (Ver: Dedecca & Barbieri, 2005). 
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Atualmente, a comercialização junto ao PAA, por intermédio da Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB), além da comercialização junto ao PNAE, 

intermediada tanto pelas prefeituras municipais como pelas próprias escolas, tratam-

se dos mais importantes mercados consumidores para a venda da produção oriunda 

da agricultura familiar de base ecológica. Estas iniciativas de comercialização de 

produtos orgânicos fornecidos por agricultores familiares para o mercado 

institucional introduzem novos elementos no debate sobre o lugar dos mercados na 

transição para uma agricultura baseada nos princípios da Agroecologia (SHIMITT & 

GUIMARÃES, 2008).  

Maciel (2008) acrescenta o termo “alimentos” ao mercado institucional. 

Dessa forma, o referido autor define o mercado institucional de alimentos como 

aquele que envolve as três esferas governamentais, quer dizer, o governo do 

município, do estado, e o federal, em todas as suas operações de compra de 

alimentos, sejam as compras de caráter contínuo, como as aquisições para creches, 

escolas, hospitais, entre outros, quanto às aquisições de caráter esporádico, como 

aquelas que ocorrem para atender a população em casos de calamidade pública ou 

as referentes às políticas e programas governamentais.  

Mais do que resolver o problema da fome, o mercado institucional alimentar 

ao delegar suas ações tanto gerenciais quanto operacionais às três esferas 

governamentais, promove um incremento nos diagnósticos dos problemas da 

população, bem como potencializa a elaboração de projetos direcionados para a 

comunidade específica. As políticas públicas voltam-se para o nível municipal, com 

vistas a reordenar a economia local com a participação comunitária (WAGNER, 

2009). 

 

 

3.3.1. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

 

O PAA emerge a partir da demanda de um conjunto de atores da sociedade 

civil e das próprias instituições estatais que vinham se dedicando ao reconhecimento 

e fortalecimento da agricultura familiar, bem como ao tema da segurança alimentar e 

nutricional (GRISA, 2009). Instrumento de política pública, o PAA foi instituído pelo 
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artigo n.º 19 da Lei n.º 10.696/03, e regulamentado pelo Decreto n.º 4.772/03, sendo 

posteriormente alterado pelo Decreto n.º 5.783/06 (MULLER, 2007). 

A implementação do PAA teve por objetivo incentivar a produção de 

alimentos da agricultura familiar, assegurar a comercialização, contribuir para o 

acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade pelas populações 

em situação de insegurança alimentar e nutricional e colaborar na formação de 

estoques (GRISA, 2009). Para Muller (2007) o PAA age em dois momentos 

importantes do suprimento alimentar da população, tanto no momento produtivo 

quanto no momento de consumo. 

Schimitt & Guimarães (2008) comentam que a criação do PAA no âmbito 

das ações do PFZ, gerou uma série de inovações centradas na produção local e 

familiar. Os autores explanam que a dispensa de licitação para a aquisição de 

produtos da agricultura familiar é um dos elementos a ser destacado nesta política, 

além, da formação dos preços, pois estes podem ser baseados tendo como 

referencial as diferenças regionais e a realidade da agricultura familiar. No texto da 

Lei, a dispensa de licitação é definida nos termos: 

 

[...] i) os produtos deverão ser adquiridos de agricultores familiares 
enquadrados no PRONAF; ii) essas aquisições tem por finalidade incentivar 
a agricultura familiar, compreendendo ações vinculadas à distribuição 
desses produtos a pessoas de insegurança alimentar e à formação de 
estoques estratégicos; iii) para que haja a dispensa da licitação é 
necessário que os preços de aquisição não sejam superiores aos praticados 
nos mercados regionais (SCHIMITT & GUIMARÃES, 2008). 

 

 

Para Becker & Sacco dos Anjos (2010), o PAA, enquanto instrumento de 

política pública: 

 

[...] “pode ser visto como uma via de desenvolvimento rural 
singular, a qual, em sua essência, não contempla apenas o plano 
econômico, mas, sobretudo, a melhoria da qualidade de vida das 
populações rurais e o estabelecimento de novas relações com outros atores 
econômicos. Ações, neste sentido, podem contribuir para que os 
agricultores familiares enfrentem os desafios do mundo contemporâneo, à 
medida que simultaneamente oportunizam  a inserção nos mercados e a 
geração de trabalho e renda junto aos beneficiários (BECKER & SACCO 
DOS ANJOS, 2010). 
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Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), podem 

comercializar alimentos ao PAA agricultores familiares, pescadores artesanais, 

silvicultores, extrativistas, indígenas, membros de comunidades remanescentes de 

quilombolas e agricultores assentados que apresentem a Declaração de Aptidão ao 

PRONAF (DAP). O PAA adquire os alimentos com isenção de licitação por preços 

de referência que não podem ser nem superiores nem inferiores aos praticados nos 

mercados regionais, até o limite de R$ 4.500,00 ao ano por DAP. Os alimentos 

adquiridos são doados para instituições sociais e pessoas em situação de 

insegurança alimentar e nutricional e, destinados à formação de estoques. 

Muller (2007) comenta que o PAA pode ser operacionalizado em 05 (cinco) 

modalidades. Uma delas é a “compra direta local da agricultura familiar”, articulando 

a produção dos agricultores familiares com a demanda institucional local. Há, 

também, a “compra direta da agricultura familiar”, que garante a possibilidade da 

compra da produção por um preço estipulado. Parecida com esta, aparece à 

modalidade “compra antecipada especial da agricultura familiar com doação 

simultânea”, onde os produtos vão direto do produtor à entidade que distribui os 

alimentos. Outra é a “formação de estoques pela agricultura familiar”, onde os 

agricultores organizados em associações podem manter a safra em seus armazéns, 

aguardando o melhor momento para efetuar a comercialização de seus produtos. 

Por último, o Leite Fome Zero, quer dizer, “incentivo à produção e consumo de leite”, 

é a modalidade que adquire e distribui leite com garantia de preço. 

A compra com doação simultânea inclui os mecanismos de “compra 

antecipada especial da agricultura familiar (CPR Doação) e a “compra direta local da 

agricultura familiar”. A primeira é operacionalizada pela CONAB diretamente com as 

organizações de agricultores familiares já, a segunda, é operacionalizada pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) por meio de convênios com governos 

estaduais e municipais (SCHIMITT & GUIMARÃES, 2008). 

Segundo Becker & Sacco dos Anjos (2010), a modalidade CPR Doação visa 

promover a articulação entre a produção de agricultores familiares e as demandas 

locais de suplementação alimentar e nutricional, onde os alimentos vão direto do 

agricultor à entidade responsável pela distribuição dos mesmos. Os autores 
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comentam que nesta modalidade é necessária uma grande organização produtiva e 

social.  

Maciel (2008) enfatiza que, nos casos de doação simultânea, a operação 

obedece um contrato entre os agricultores e os consumidores, definindo um 

cronograma de entrega de alimentos que atenda tanto a demanda das entidades 

beneficiárias consumidores quanto à capacidade de entrega da agricultura familiar, 

beneficiários produtores. Para Schimitt & Guimarães (2008): 

 

[...] ainda que o PAA tenha como objetivo central a aquisição de 
produtos da agricultura familiar e não necessariamente de produtos 
ecológicos, o formato adotado pelo programa, sobretudo no caso de alguns 
de seus mecanismos, como a compra com doação simultânea, tem 
estimulado de forma bastante positiva as iniciativas locais de produção 
baseadas nos princípios da Agroecologia. Um primeiro aspecto a ser 
ressaltado nesse sentido é que as normas do programa asseguram que os 
produtos ecológicos sejam adquiridos com um acréscimo de até 30% sobre 
os preços de referência. Mas esse estímulo não seria eficaz se a ele não 
fossem combinados outros elementos (...) viabilizar a comercialização de 
grande diversidade de produtos, bem como a estruturação de circuitos 
locais e regionais de distribuição de alimentos (...) (SCHIMITT & 
GUIMARÃES, 2008). 

 

Até o ano de 2009, o PAA adquiriu mais de 900.000t (novecentas mil 

toneladas) de alimentos, comprados pelo governo federal, atendendo a um universo 

de 350 mil agricultores familiares, como fornecedores, beneficiando cerca de 15.000 

(quinze mil) entidades que atendem diretamente pessoas em situação de 

insegurança alimentar e nutricional (GOTUZZO, 2009).  O PAA já está presente em 

mais de 3.500 (três mil e quinhentos) municípios brasileiros, em 25 estados da 

federação (SCHIMITT & GUIMARÃES, 2008). 

 

 

3.3.2. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

 

Presente em todo o território nacional, a mais de 50 anos (BELIK & CHAIM, 

2009), o PNAE oferece alimentação gratuita para os alunos de instituições públicas 

de ensino, que tem na alimentação oferecida pela escola sua principal refeição do 

dia (MALUF, 2006). Segundo Souza & Gomes de Moura (2010), o PNAE é uma 

iniciativa do governo federal com o intuito de garantir uma alimentação escolar a 
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todos os estudantes dos ensinos infantil, fundamental e médio das escolas públicas 

e filantrópicas. Para isso, a elaboração do cardápio precisa ir de encontro às 

necessidades nutricionais dos alunos, onde a aquisição dos alimentos para a 

efetivação da merenda deve obedecer ao que está previsto na legislação. 

Belik & Chaim (2009) comentam que o estabelecimento da Campanha da 

Merenda Escolar (CME), desenvolvida na década de 50, atendia apenas algumas 

escolas de estados do Nordeste. Com o passar dos anos, esta política ganhou 

espaço no cenário brasileiro, mas, somente com a Constituição de 1988 é que a 

alimentação escolar passou a ser um direito constitucional (BELIK & CHAIM, 2009). 

Os referidos autores comentam sobre a descentralização do PNAE a partir 

de 1994, permitindo que os estados, prefeituras ou até mesmo as próprias escolas, 

administrassem a alimentação escolar. Isso possibilitou a racionalização da logística 

e dos custos de distribuição dos produtos, viabilizando o oferecimento de uma 

alimentação escolar condizente com os hábitos da população nas diferentes 

localidades do país. Com a facilitação na logística de entrega de produtos às 

escolas, os produtos perecíveis, no caso as hortaliças, iniciaram a fazer parte, de 

forma efetiva, na elaboração dos cardápios (BELIK & CHAIM, 2009). 

A compra de produtos da agricultura familiar, segundo Belik & Chaim (2009), 

está associada, entre outros, à existência ou não de políticas municipais que 

incentivem a aproximação dos produtores locais ao mercado institucional de compra 

de alimentos vinculado ao PNAE.  Os autores comentam que o principal desafio por 

parte do município em adquirir alimentos para a merenda escolar da agricultura 

familiar não esteja apenas no enfoque financeiro, mas na necessidade de 

estabelecer uma rede de apoio local que sustente e permita que o PNAE seja gerido 

de forma eficiente. 

Para Maluf (2006), ao integrar a alimentação ao processo pedagógico, além 

de promover uma sensibilização nos atores que a entendem como direito à 

cidadania23, também orientam para a transição dos cardápios com maior presença 

                                                 
23

 O conteúdo da cidadania é sempre definido pela luta política, sendo capaz, portanto, de incorporar 
novas dimensões da subjetividade, bem como novas aspirações, desejos e interesses, à medida que 
esses consigam se generalizar como interesse coletivo de se instruir como direitos. Assim, o conceito 
de cidadania é definido pelos que dela se sentem excluídos num mundo globalizado, onde a própria 
atividade política foi submetida às regras do mercado, o exercício da cidadania, núcleo das relações 
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de produtos regionais. Nesta lógica, tanto o estado como o município, na hora de 

elaboração dos cardápios, devem levar em conta a segurança alimentar. 

  Por causa da preocupação com a segurança alimentar entre os alunos, no 

ano de 2009, foi aprovada a Lei n.º 11.947. Feita com base nos conceitos de 

segurança alimentar e nutricional (SAN), a Lei determina que no mínimo 30% dos 

recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação 

(FNDE) para a alimentação escolar sejam aplicados na compra de produtos da 

agricultura familiar. É através do FNDE que os recursos financeiros são repassados 

para os estados e municípios (SOUZA & GOMES DE MOURA, 2010). 

Em seu artigo 1º, a referida Lei define alimentação escolar como todo 

alimento oferecido no ambiente escolar, independentemente de sua origem, durante 

o período letivo. Como diretrizes para a alimentação escolar, a Lei determina o 

emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos 

variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares 

saudáveis, apoiando, dessa forma, o desenvolvimento sustentável, com incentivos 

para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local 

e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares 

rurais. 

Souza & Gomes de Moura (2010) comentam que um dos objetivos do PNAE 

é a promoção de hábitos alimentares saudáveis, onde, além de oferecer uma 

alimentação saudável e segura, respeita as culturas e tradições de cada região. Os 

autores comentam também que o PNAE apóia o desenvolvimento sustentável, 

optando pela compra de produtos variados, produzidos na região onde a escola está 

inserida, dando preferência pelos produtos da agricultura familiar.  

As normas do programa devem ter em conta a sazonalidade da produção e 

priorizar, sempre que possível, os gêneros alimentícios orgânicos ou agroecológicos. 

Além disso, o detalhamento do cardápio obriga a incluir porções de frutas e 

hortaliças, limitando os conteúdos de açúcar e gorduras, proibindo bebidas com 

baixo teor nutricional, no caso, refrigerantes e refrescos artificiais, e restringindo 

embutidos, enlatados e preparados (MALUF, 2009). 

                                                                                                                                                         
sociais, não pode ser desvinculado do consumo, atividade pela qual atualmente sentimos que 
pertencemos e que fazemos parte de redes sociais (PORTILHO, 2005). 
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Maluf (2009) destaca um aspecto importante na atual legislação a ser 

considerado, que é a possibilidade de participação da agricultura familiar, 

organizada em grupos formais24 ou não25. Em todos os casos, é requerida a 

Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP). Há um limite de compra de R$ 9.000,00 

(nove mil reais) anuais por agricultor, e de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) dos 

grupos informais (MALUF, 2009). 

Estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitam 

a diversidade étnica e cultural da população, a nova Lei da Alimentação Escolar 

definiu que o PNAE, ao adquirir produtos da agricultura familiar, deve priorizar os 

produtos orgânicos. Com isso, as escolas públicas garantem que estão servindo 

alimentos seguros e saudáveis para os estudantes, além de promover o 

desenvolvimento sustentável regional (SOUZA & GOMES DE MOURA, 2010). 

Os fornecedores do PNAE podem ser os mesmos que atendem ao PAA. 

Basicamente, o PNAE é uma das ações do Fome Zero, pois permite a compra de 

alimentos, sua distribuição entre redes socioassistenciais e promove a formação de 

estoques públicos da agricultura familiar em todo o país. O governo federal 

considera como fornecedor da agricultura familiar para a alimentação escolar o 

grupo formal, cooperativa ou associação da agricultura familiar com DAP jurídica, e, 

o grupo informal, grupo de agricultores familiares com DAP física. 

Um dos textos da campanha nacional de alimentação escolar evidencia o 

direcionamento do PNAE para a promoção da agricultura familiar de base ecológica 

ao expressar:  

 

Mais do que saúde, consumir produtos orgânicos na escola é 
alimentar o saber, pensar e refletir sobre o consumo sustentável, o meio 
ambiente, a responsabilidade social, a cultura, a sociobiodiversidade, o 
nosso planeta e as gerações futuras! (SOUZA & GOMES DE MOURA, 
2010). 

 

O texto também incentiva à compra de produtos orgânicos da agricultura 

familiar para a alimentação escolar ao dizer que “é mais fácil do que você imagina”. 

Quanto ao preço, a nova Lei do PNAE define que os preços de referência dos 

                                                 
24

 Como cooperativas e associações (N.A.). 
 
25

 Apoiada por entidades articuladoras não remuneradas e sem responsabilidade formal (N.A.). 
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gêneros alimentícios da agricultura familiar devem seguir aqueles praticados no 

PAA, nos municípios em que o programa estiver sendo executado. Os alimentos 

orgânicos podem receber um acréscimo de até 30% no preço pago a um produto 

convencional (SOUZA & GOMES DE MOURA, 2010). 

 

 

3.4. A Certificação de Produtos Orgânicos no Brasil26 

 

Até a década de 1980, com a utilização de mercados restritos e locais, o 

conhecimento mútuo de produtores e consumidores era a garantia necessária e 

suficiente para a confiabilidade dos produtos oriundos da agricultura familiar. Porém, 

com o crescimento da demanda e o aumento do mercado, criou-se uma 

impessoalidade nas relações entre produtor e consumidor (ASSIS, 2005).  

O natural distanciamento entre agricultores e consumidores, função do 

crescimento do mercado anônimo, e da pouca divulgação da imagem daquele que 

produz, num contexto de mistura de produtos na prateleira dos supermercados, 

mercados e vendas a granel (MEDAETS & FONSECA, 2005), proporcionou certa 

incerteza quanto à forma pela qual os produtos orgânicos eram produzidos. A partir 

daí, houve a necessidade de monitoramento da produção, justificando a elaboração 

de práticas de controle por meio da certificação (BRITO, 2006).  

De acordo com Souza (2003, apud BORGUINI & TORRES, 2006), quanto 

menos direta for à relação entre produtores e consumidores, maior será a 

necessidade de instrumentos formais de certificação da produção. Isso ocorre 

devido à maior distância entre os agentes e a dificuldade para a comprovação das 

características inerentes a esses produtos. 

Durante os anos 80, o contato direto entre consumidores e produtores era o 

fator essencial para a geração da credibilidade dos produtos orgânicos. Já nos anos 

90, com o início das trocas interestaduais de produtos, o governo brasileiro iniciou os 

processos de discussão em prol da normatização e certificação da agricultura 

orgânica. Para os autores, no Brasil, os sistemas de garantia da qualidade orgânica 

                                                 
26

 O termo “orgânicos” aparece no texto para enfatizar a expressão utilizada pela legislação brasileira. 
Todavia, a abordagem adotada pela pesquisa trata da expressão “de base ecológica”, para designar 
modelos de agricultura baseados nos princípios da Agroecologia (N.A.). 
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vêm passando por um conjunto de alterações dos valores ligados à convenções 

sociais (PORTILHO & CASTAÑEDA, 2008). 

A certificação de produtos orgânicos visa conquistar maior credibilidade dos 

consumidores e conferir maior transparência às práticas e aos princípios utilizados 

na produção orgânica (CAMPANHOLA, 2001). Medaets & Fonseca (2005) 

comentam que um dos componentes mais polêmicos da construção do marco 

regulatório da produção de orgânicos no Brasil é a discussão dos sistemas de 

garantia da qualidade27 da produção orgânica. 

Após muitas discussões, em 23 de dezembro de 2003, foi sancionada a Lei 

Federal n.º 10.831, a qual dispõe sobre a agricultura orgânica. Todavia, mesmo 

estando o conteúdo da Lei direcionado ao equilíbrio das diferentes formas de 

certificação, suas atribuições somente foram disciplinadas com a aprovação do 

Decreto Federal n.º 6.323/07, das Instruções Normativas n.º 64/08 e 18,19/09, 

também do governo federal, que lista as substâncias permitidas e regula os sistemas 

orgânicos de produção animal e vegetal, aprova o regulamento técnico para o 

processamento, armazenamento e transporte de produtos orgânicos e, os 

mecanismos para controle e informação da qualidade orgânica, respectivamente. 

Atualmente, a qualidade dos produtos orgânicos produzidos no Brasil é 

garantida de três maneiras distintas: com a certificação por auditoria, com os 

sistemas participativos de garantia e com o controle social para a venda direta 

(BRASIL, 2008). 

 

 

3.4.1. A Certificação por Auditoria 

 

O mecanismo da certificação por auditoria se dá por meio de empresas 

públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, conhecidas como Certificadoras. 

Seguindo procedimentos básicos estabelecidos por normas reconhecidas 

                                                 
27

 Um Sistema de Garantia da Qualidade é o resultado da aplicação objetiva de técnicas de avaliação 
da conformidade e de mecanismos de conformidade social visando verificar o cumprimento dos 
requisitos de diferentes produtos de qualidade diferenciada. Incluem a certificação por auditoria 
individual e em grupo, a Certificação Participativa e outros mecanismos de avaliação da conformidade 
como a declaração de conformidade do produtor. (MEDAETS & FONSECA, 2005). 
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internacionalmente, essas empresas realizam inspeções e auditorias (BRASIL, 

2008). 

Medaets & Fonseca (2005) enfatizam que a decisão sobre a certificação não 

é tomada pelos indivíduos que realizam as inspeções e, sim, de forma centralizada, 

pela Certificadora. Esse mecanismo de ação desvincula o processo de produção da 

fase de avaliação (BRASIL, 2008), proporcionando outro processo, o de 

intermediação da confiança (MEDAETS & FONSECA, 2005). 

A verificação da conformidade com os padrões estabelecidos das 

normatizações é feita com o uso do ferramental disponibilizado pela avaliação de 

conformidade. Os documentos de todos os procedimentos de certificação desde a 

solicitação, passando pela concessão e manutenção do certificado, são mantidos no 

organismo certificador. A seleção de inspetores é fundamentada em um conjunto de 

requerimentos que reduzem a possibilidade de outra relação entre o inspetor e o 

inspecionado que não seja a inspeção (MEDAETS & FONSECA, 2005).  

Souza & Gomes de Moura (2010) acrescentam que a certificação é dada por 

uma instituição que inspeciona as condições técnicas, sociais e ambientais da 

produção e verifica se essas condições estão de acordo com as exigências dos 

regulamentos da produção orgânica. Portanto, no caso da certificação por auditoria, 

a garantia quanto à qualidade do produto é dada por uma terceira parte, a empresa, 

por meio de certificados emitidos a partir da avaliação da conformidade da produção 

aos padrões estabelecidos (MEDAETS & FONSECA, 2005).  

Isso quer dizer, nem os produtores, nem o Estado, atestam a qualidade 

orgânica do produto. Não são os produtores que asseguram aos compradores e 

consumidores a qualidade do produto e sim o organismo certificador.  

A certificação também pode ser feita por Grupos de Produtores, desde que 

sejam formados por pequenos produtores, agricultores familiares, projetos de 

assentamento e outros grupos formados por ribeirinhos, quilombolas, indígenas e 

extrativistas. Mas, para isso, eles devem estar organizados por um representante 

jurídico, possuir estrutura suficiente que assegure um Sistema de Controle Interno 

dos procedimentos regulamentados (SOUZA & GOMES DE MOURA, 2010).  

Para Medaets & Fonseca (2005), a certificação em grupo é uma prerrogativa 

voltada para aumentar a possibilidade de acesso ao serviço, uma vez que esse 
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procedimento pode resultar em redução considerável dos custos de certificação. No 

entanto, para que a Certificação em Grupo de Produtores possa ocorrer, é 

necessário que seja realizado um acordo formal por todos os responsáveis pela 

produção, com o objetivo de definir a responsabilidade do grupo e de seu Sistema 

de Controle Interno (BRASIL, 2008). A partir da formalização do grupo, é 

estabelecido um contrato entre o organismo certificador e a pessoa jurídica do grupo 

de produtores (MEDAETS & FONSECA, 2005). 

Algumas reflexões vem sendo levantadas em relação ao processo de 

certificação por auditoria. Este processo de certificação não distingue as diferentes 

manifestações da produção de alimentos, desconsiderando, muitas vezes, as 

particularidades do meio rural e as potencialidades das relações de cooperação na 

construção da credibilidade (MEDAETS & FONSECA, 2005).  

Para Vian & Sacco dos Anjos (2007), a certificação por auditoria se 

apresenta como uma estratégia que restringe o acesso a amplos setores da 

agricultura familiar. Os autores justificam sua frase enfatizando que os preços 

cobrados pelas Certificadoras são incompatíveis com a realidade das famílias rurais. 

E, diante desse imperativo, os autores enfatizam a necessidade de concerto nas 

normas e procedimentos que garantem a qualidade dos produtos obtidos em 

explorações familiares, com vistas a conquistar a confiança dos consumidores.  

 

 

3.4.2. Os Sistemas Participativos de Garantia (SPGs) 

 

Os SPGs da qualidade orgânica caracterizam-se pelo controle social28 e 

pela responsabilidade solidária. Eles abrigam diferentes métodos de geração de 

credibilidade, adequados a diferentes realidades sociais, culturais, políticas, 

territoriais, institucionais, organizacionais e econômicas (BRASIL, 2008). Os SPGs 

                                                 
28

 O Controle Social é um processo de geração de credibilidade, necessariamente reconhecido pela 
sociedade, organizado por um grupo de pessoas que trabalham com comprometimento e seriedade. 
Ele é estabelecido pela participação direta dos seus membros em ações coletivas para avaliar a 
conformidade dos fornecedores aos regulamentos técnicos da produção orgânica. Em outras 
palavras, o comprometimento deles com as normas exigidas para esse tipo de produção (BRASIL, 
2008). 
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se distinguem pelo controle social, participação e responsabilidade que todos os 

membros exercem e pelo cumprimento dos regulamentos da produção orgânica. 

Segundo Souza & Gomes de Moura (2010), o controle social se dá pela 

participação direta dos membros do SPG, que se traduz na forma de atuação, no 

poder compartilhado das decisões e na responsabilidade que assumem no momento 

de garantir a qualidade orgânica resultante do processo. Os autores ainda 

comentam que a avaliação da conformidade por meio de SPG, é formada pelo 

Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC) e pelos membros do 

SPG, que podem vir a ser produtores, associações, cooperativas, Organizações Não 

Governamentais (ONGs), órgãos públicos, técnicos, consumidores, processadores, 

distribuidores, transportadores, armazenadores e comerciantes de alimentos 

orgânicos.  

O OPAC é uma organização que assume a responsabilidade formal pelo 

conjunto de atividades desenvolvidas no SPG. A sua estrutura organizacional se 

constitui de uma Comissão de Avaliação e um Conselho de Recursos, ambos 

compostos por representantes dos membros de cada SPG (BRASIL, 2008). 

Medaets & Fonseca (2005) comentam que, no caso brasileiro, vem sendo 

desenvolvida uma iniciativa denominada Certificação Participativa, que envolve 

número expressivo de produtores. A certificação participativa surge  como alternativa 

ao sistema formal de certificação por auditoria. 

Segundo os referidos autores, esse movimento teve início na Região Sul do 

Brasil, no âmbito da Rede Ecovida de Agroecologia29. Nesse sistema, produtores, 

assessores técnicos e consumidores estabelecem um esquema de confiança no 

                                                 
29

 A Rede Ecovida de Agroecologia, criada em 1998, a partir da organização de grupos de 
agricultores, ONGs e técnicos da região Sul do Brasil, adota um sistema de certificação denominado 
Certificação Participativa. Segundo o documento da Rede Ecovida (2000), os Cadernos de Normas 
apresentam os procedimentos gerais e específicos utilizados pela Rede Ecovida. Sua elaboração é 
realizada com a participação do conjunto das organizações-membro, resultando em um material 
adequado à realidade da agricultura familiar e capaz de gerar a credibilidade necessária. O processo 
de Certificação Participativa, de acordo com o documento da Rede Ecovida (2001), funciona a partir 
da formação de um grupo. Todos devem conhecer bem a produção uns dos outros, pois os membros 
do grupo são co-responsáveis pela sua idoneidade. Outro aspecto que particulariza a Certificação 
Participativa em Rede quanto aos procedimentos do Organismo Certificador refere-se à decisão de 
certificação. Diferentemente da garantia de terceira parte que realiza um processo de intermediação 
da confiança, no caso da garantia solidária, o fluxo de confiança se dá diretamente entre a produção 
e o consumo (MEDAETS & FONSECA, 2005). 
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qual, cada produtor, técnico e, algumas vezes, consumidores envolvidos, atestam 

solidariamente a responsabilidade de outro participante do grupo.  

No caso da Certificação Participativa, o objeto em torno do qual se 

desenvolve a construção da confiança é o produto orgânico. Esse produto traz 

consigo componentes da visão de mundo assumida pelos integrantes da Rede 

Ecovida de Agroecologia, tendo como um de seus princípios “trabalhar na 

construção do comércio justo e solidário”, e, estabelecendo como um de seus 

objetivos “aproximar, de forma solidária, agricultores e consumidores”. (MEDAETS & 

FONSECA, 2005). 

Radomski (2009) enfatiza que a certificação participativa é sem custo, 

embora haja um pagamento anual simbólico. O maior custo com esse processo de 

certificação são as despesas de deslocamento, pois é de fundamental importância a 

participação em eventos e as visitas a outros do grupo. Ou seja, é essencial pela 

característica de concessão do certificado de produto orgânico, que os membros do 

grupo local conheçam e visitem periodicamente as propriedades. Esta é a forma de 

controle dos procedimentos, pois a certificação acontece através dos laços fortes 

estabelecidos pela rede, inovando sempre a partir da conjuntura específica e 

desejos particulares das pessoas envolvidas. 

 

 

3.4.3. O Controle Social na Venda Direta 

 

O comércio de produtos orgânicos no Brasil depende das relações de 

confiança estabelecidas entre produtores e consumidores. Para que isto aconteça, a 

venda direta, aquela que acontece entre o produtor e o consumidor final, sem 

intermediários para o consumidor final, apresenta-se como a forma que melhor se 

presta para o controle social. Vale lembrar que, a partir da venda direta, são 

estabelecidos os preços mais justos e onde o produtor tem a oportunidade de 

mostrar sua preocupação com o cultivo de alimentos (BRASIL, 2008). 

Para exercer o controle social na venda direta, o agricultor familiar deve 

participar de uma Organização de Controle Social (OCS), cadastrada em um órgão 

fiscalizador, ou seja, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
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A OCS pode ser formada por um grupo, associação, cooperativa ou consórcio, com 

ou sem personalidade jurídica, de agricultores familiares. Contudo, para que a 

organização seja reconhecida pela sociedade e ganhe credibilidade, é preciso que 

entre os participantes exista uma relação de organização, comprometimento e 

confiança (BRASIL, 2008). 

A OCS deve ter processo próprio de controle, estar ativa e garantir o direito 

de visita pelos consumidores, assim como o livre acesso do MAPA. Além disso, a 

OCS tem a obrigação de manter atualizadas as listas dos principais produtos e 

quantidades estimadas por unidade de produção familiar (BRASIL, 2008). Souza & 

Gomes de Moura (2010) explicam que neste sistema de fiscalização só podem ser 

comercializados produtos no mesmo município ou bem próximos a ele.   

A legislação brasileira aceita que a venda seja feita por um outro produtor ou 

membro da família que participe da produção, desde que ele também faça parte do 

grupo vinculado à OCS. Estando o agricultor familiar já cadastrado no MAPA, para a 

venda direta, ele deverá colocar no rótulo do produto, ou deve apresentar ao gestor 

que está fazendo a compra da alimentação escolar, ou no ponto de venda, a 

expressão “Produto orgânico para venda direta por agricultores familiares 

organizados, não sujeito à certificação, de acordo com a Lei nº 10.831, de 23 de 

setembro de 2003” (SOUZA & GOMES DE MOURA, 2010). 

Segundo os referidos autores, a venda direta é normalmente realizada em 

feiras de agricultores familiares. Porém, situações onde se incluem as aquisições 

realizadas pela Conab, por meio do PAA, quando para doações de alimentos, e, por 

escolas e prefeituras para o atendimento da alimentação escolar no âmbito do 

PNAE, também vale essa regra.  

Souza & Gomes de Moura (2010) enfatizam ainda que, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. O MAPA elaborou 

uma Nota Técnica, em junho de 2010, para esclarecer o que já garante a Lei dos 

Orgânicos e seu Decreto. A nota afirma:  

 

É importante deixar bem claro que respeitado o que estabelece a 
legislação, os agricultores familiares que façam parte de uma Organização 
de Controle Social cadastrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e tenham sido inscritos no Cadastro Nacional de Produtores 
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Orgânicos estão legalmente habilitados a comercializar seus produtos, 
como orgânicos, em venda direta, para mercados institucionais em que o 
produto não venha a ser revendido (SOUZA & GOMES DE MOURA, 2010). 

 

Com a criação da OCS, o processo de certificação ficou menos complicado 

e mais barato para os agricultores familiares que, por produzirem menor volume de 

produtos, optam por vendê-los diretamente aos consumidores. Estes, devem 

conhecer a realidade de quem está produzindo, no caso o agricultor familiar e 

demais membros da família, para que o controle social seja estabelecido por meios 

onde a transparência e a confiança imperem. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Classificação da Pesquisa 

 

A pesquisa de cunho descritivo tem por preocupação primordial aprofundar o 

conhecimento da realidade (GOTUZZO, 2009). Neste caso, houve como intuito o 

estudo das perspectivas dos agricultores familiares ecologistas, integrados à 

Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda., que comercializam seus 

produtos através de mercados institucionais. Função da proximidade deste com o 

local onde os agricultores familiares ecologistas residem e desenvolvem seus meios 

de produção. 

Quanto aos procedimentos técnicos utilizados nesta pesquisa, o estudo de 

caso30 foi considerado o que melhor detalharia os pontos de vista dos atores 

estudados. Também, como meio de melhorar os estudos, utilizou-se o recurso da 

abordagem qualitativa31 através de um trabalho de campo. Para Minayo (1994): 

 

(...) o trabalho de campo se apresenta como uma possibilidade de 
conseguirmos não só uma aproximação com aquilo que desejamos 
conhecer e estudar, mas também de criar um conhecimento, partindo da 
realidade presente no campo (MINAYO, 1994). 

 

Para ultrapassar os obstáculos que existem no trabalho de campo, buscou-

se uma aproximação com os atores selecionados. Isso facilitou e consolidou uma 

relação de respeito para as manifestações que surgiram no interior da pesquisa. 

Assim, a observação da realidade vivenciada pelos atores investigados, trouxe 

                                                 
30

  A posição tomada na Conferência de Cambridge foi que o estudo de caso é um termo amplo, 
incluindo uma família de métodos de pesquisa cuja decisão comum é o enfoque numa mesma 
instância. O estudo de caso é caracterizado por buscar a descoberta, enfatizando a interpretação do 
contexto, procurar representar os diferentes pontos de vista presentes numa situação social, usando 
uma variedade de fontes de informação, retratando a realidade de forma completa e profunda 
(ANDRÉ, 1984). 
 
31

 Segundo Minayo (2006) citada por Gotuzzo (2009), a abordagem qualitativa é o que se aplica ao 
estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, 
produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus 
artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. 
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informações que somente por perguntas, não seria possível se ter maiores 

conhecimento do contexto.  

 

 

4.2. Os Atores da Pesquisa 

 

De forma a dar conta da totalidade da pesquisa, entrevistou-se 30 (trinta) 

famílias de agricultores familiares ecologistas integrados à Cooperativa Sul 

Ecológica de Agricultores Familiares Ltda.. No momento de aplicação das questões 

que envolveram o estudo, as respostas foram obtidas junto ao membro da família 

que por mais tempo participa dos trabalhos, tanto no campo de produção de 

hortaliças como junto às discussões promovidas pela Cooperativa Sul Ecológica. 

Vale ressaltar que a pesquisa ocorreu em paralelo às visitas realizadas pela 

equipe técnica da citada Cooperativa. Porém, devido a limitações de meios de 

condução, as visitas também ocorreram junto à equipe técnica do Centro de Apoio 

ao Pequeno Agricultor (CAPA). O CAPA também é responsável pelo 

assessoramento dos grupos de agricultores familiares ecologistas pertencentes à 

Cooperativa.  

As visitas da pesquisa limitaram-se aos agricultores familiares residentes 

dos municípios de Pelotas (Fig. 2) e São Lourenço do Sul (Fig. 3). Em ambos 

mapas, os círculos vermelhos representam as áreas onde os agricultores familiares 

ecologistas desenvolvem as atividades de cultivo de base ecológica, além, é claro, 

de ser o local de sua residência. 
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Figura 2 – Mapa do município de Pelotas, RS. 
Fonte: UNIVERSIDADE DE PELOTAS, 2010 

 
 
 

 

Figura 3 – Mapa do município de São Lourenço do Sul, RS. 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO SUL, 2010 



67 

 

 

 

4.3. Local de Sondagem 

 

O local destinado à execução da pesquisa foi à própria residência dos 

agricultores familiares ecologistas integrados à Cooperativa Sul Ecológica de 

Agricultores Familiares Ltda.. A escolha deste ambiente de estudo foi resultado do 

aprofundamento da pesquisa a campo, pois, com esta prática de conhecer a 

propriedade e os locais destinados à produção de hortaliças, teve-se a oportunidade 

não só de ouvir os relatos, mas também de visualizar o que e a que o entrevistado 

se referia, além de criar uma aproximação com a realidade vivenciada pela família 

em questão. 

 

 

4.4. Seleção da Amostra 

 

Nesta pesquisa empregou-se uma amostra não probabilística, isto é, uma 

amostra escolhida de forma proposital. As amostras não probabilísticas são usadas 

em pesquisas qualitativas e estão preocupadas em captar a diversidade do universo 

de estudo (MARSIGLIA, 2006).  

Entre as amostras não probabilísticas, a utilizada nesta pesquisa foi a 

intencional, como meio de selecionar os atores da população total, representada por 

100 (cem) famílias de agricultores familiares ecologistas vinculados à Cooperativa 

Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda. e que foram contemplados pelo 

Projeto de Certificação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).  

Os critérios estabelecidos para a escolha dos atores investigados foram: a 

proximidade ao centro urbano, no caso Pelotas e São Lourenço do Sul, pela 

agilidade no carregamento e entrega das hortaliças por parte da Cooperativa Sul 

Ecológica ao mercado institucional; e, pela atuação dos agricultores familiares 

ecologistas integrados à Cooperativa Sul Ecológica tanto no PAA quanto no PNAE. 
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4.5. Método de Coleta de Dados 

 

Com o intuito de ampliar e aprofundar o conhecimento em relação ao objeto 

em estudo, neste caso a visão de mundo sobre os processos de certificação no 

mercado institucional pelos agricultores familiares ecologistas integrados à 

Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda., para a coleta de dados, 

realizadas no período de maio a agosto de 2010, empregou-se o método qualitativo, 

a partir dos procedimentos que seguem. 

 

 

4.5.1. Pesquisa bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica é um apanhado sobre os principais trabalhos 

científicos já realizados sobre o tema, devendo ser revestidos de importância por 

serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes (BONI & TORRES, 2005). 

Dessa forma, enquanto fonte secundária de pesquisa bibliográfica, utilizou-

se materiais bibliográficos concernentes ao tema certificação com controle social 

para venda direta, onde a comercialização de hortaliças orgânicas ocorreu através 

do mercado institucional, pesquisados em livros, jornais, revistas e consultas à 

internet. 

 

 

4.5.2. Pesquisa documental 

 

Neste caso, estudou-se as legislações pertinentes ao tema produção 

orgânica, principalmente o caso da legislação brasileira, sendo este específico para 

a população em questão, além de leituras no Estatuto e Regimento Interno, como no 

Plano de Controle Social elaborados pela Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores 

Familiares Ltda. 
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4.5.3. Pesquisa a campo 

 

Segundo Minayo (1994) é na pesquisa a campo que são criados e 

fortalecidos os laços de amizade, bem como o compromisso firmado entre o 

investigador e a população investigada (os agricultores familiares ecologistas 

integrados à Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda.), 

propiciando o retorno dos resultados alcançados para essa população e a 

viabilidade de futuras pesquisas. Citamos: 

 

 

4.5.3.1. Observação participante 

 

Como técnica de coleta de dados para conseguir informações sobre 

determinados aspectos da realidade, a observação participante proporcionou 

vivências do cotidiano dos agricultores familiares ecologistas investigados. Dessa 

forma, as informações foram analisadas diretamente na própria realidade do 

entrevistado, neste caso, os próprios agricultores, que nos transmitiram o que há de 

mais imponderável e evasivo na vida real (MINAYO, 1994). Por isso, toda a 

investigação realizada por parte da pesquisa ocorreu na propriedade do 

entrevistado, quer dizer, no local de (re) produção da família de agricultores de base 

ecológica. 

 

 

4.5.3.2. Entrevista semi-estruturada 

 

A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo, pois, é 

através dela, que o pesquisador busca obter informações contidas na fala dos 

entrevistados. É na entrevista que dados objetivos e subjetivos são obtidos 

(MINAYO, 1994). 

Para a realização da pesquisa utilizou-se a entrevista semi-estruturada 

(Apêndice A) como técnica de coleta de dados. Estes foram fornecidos diretamente 

pelo entrevistado, isto é, pelo agricultor familiar ecologista que cultiva hortaliças, 
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tanto para o consumo da família, como para a venda direta através do mercado 

institucional. 

Segundo Boni & Torres (2005), as entrevistas semi-estruturadas combinam 

perguntas abertas e fechadas, onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer 

sobre o tema proposto. Para tanto, seguiu-se um conjunto de questões previamente 

definidas, inseridas e realizadas num contexto semelhante a uma conversa informal. 

A preparação da entrevista foi uma das etapas de maior importânica da 

pesquisa, pois nos exigiu tempo e cuidados. Entre eles, destacamos: o planejamento 

da entrevista, a escolha do entrevistado, a oportunidade da entrevista, as condições 

favoráveis que garantiriam ao entrevistado o segredo de suas confidências e de sua 

identidade e, por fim, a preparação específica que consistiu em organizar o roteiro 

ou formulário com as questões importantes. Quanto à formulação das questões, 

elaboramos as perguntas levando em conta a seqüência de pensamentos, ou seja, a 

continuidade da conversação, conduzindo a entrevista com certo sentido lógico para 

o entrevistado. 

 

 

4.6. O Pré-Teste 

 

A aplicação do pré-teste é fundamental na medida em que intenta conhecer 

o grau de dificuldade que o pesquisador poderá encontrar na implementação da 

pesquisa, com o intuito de aprimorar a funcionalidade da técnica escolhida 

(GOTUZZO, 2009).  

Assim, aplicou-se o pré-teste como forma de aprimorar as questões contidas 

na entrevista à lógica do entrevistado, pois a entrevista, para cumprir sua finalidade 

de coleta de dados, deve seguir o raciocínio lógico daquele que responde às 

indagações realizadas pelo pesquisador.  

A título de pré-teste, o número de 03 (três) entrevistas foram realizadas com 

agricultores familiares ecologistas integrados à Cooperativa Sul Ecológica de 

Agricultores Familiares Ltda. Pelos fatos ocorridos durante as entrevistas, houve a 

necessidade de retirar algumas questões do seu roteiro, melhorando assim, sua 

aplicabilidade junto aos atores entrevistados. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Caracterização dos Agricultores Familiares Ecologistas Integrados à 

Cooperativa Sul Ecológica Ltda. 

 

5.1.1. Fatores externos à propriedade familiar rural 

 

Um dos fatores levados em consideração tanto para atender aos mercados 

institucionais como para exercer as ações previstas na certificação de produtos 

orgânicos, quando do controle social para venda direta, conforme relatam Souza & 

Gomes de Moura (2010), é a distância da área de produção de alimentos ao local 

onde estão os consumidores.  

Neste sentido, como pode ser visualizado na Fig. 4, do total de propriedades 

investigadas, 13,3% distanciam-se em até 10Km do centro urbano próximo. As 

propriedades distantes entre 10 a 20Km, entre 20 a 30 Km e acima de 30Km, 

representam, 36,7%, 23,6% e 26,7%, respectivamente.  

 

Figura 4 – Distância das propriedades investigadas até o centro urbano próximo (Pelotas ou São 
Lourenço do Sul).  

 

O termo “centro urbano” refere-se aos municípios de Pelotas e São 

Lourenço do Sul, RS, que, como já comentado, pertencem ao Território Sul do Brasil 

e estão à beira da BR-116 (Fig. 5). Ambos os municípios caracterizam-se por 
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apresentar uma topografia bastante diversificada. Nas áreas planas, próximas à 

Laguna dos Patos, há o cultivo de monoculturas, a exemplo do arroz irrigado, e a 

criação de animais de grande porte. Já nas áreas de topografia ondulada e elevadas 

altitudes, zonas conhecidas por “colônia”, onde estão inseridas as propriedades da 

agricultura familiar. Quer dizer, são os antigos colonos, da ainda Colônia de Pelotas 

e São Lourenço do Sul, os atuais agricultores familiares32.  

 

 

Figura 5 – Mapa rodoviário dos municípios de Pelotas e São Lourenço do Sul, RS 
 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO SUL, 2010. 

 

A maioria das propriedades investigadas distam até de 20Km dos municípios 

ao qual fazem parte. Proporcionando um incremento na parte logística da 

                                                 
32

 Entre o colono e o agricultor familiar, ocorre uma metamorfose que consiste em uma 
transformação, com a manutenção de determinados características e a superação de outras. 
Segundo Schneider (2006), embora mantenham semelhanças objetivas entre si como a propriedade 
de um pequeno lote de terra, o uso predominante do trabalho da família na consecução das tarefas 
produtivas, o acesso à terra mediante a herança, a manutenção de vínculos sociais assentadas em 
relações de parentesco entre outras; o traço fundamental que distingue os agricultores familiares dos 
colonos assenta-se no caráter dos vínculos mercantis e das relações sociais que estas unidades 
passam a estabelecer à medida que se intensifica e se torna mais complexa a sua inserção na 
divisão social do trabalho. Ou seja, é o maior envolvimento social, econômico e mercantil que torna o 
agricultor familiar, ao mesmo tempo, mais integrado e mais dependente da sociedade capitalista 
moderna. 
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comercialização de alimentos, quer dizer, no transporte e entrega das hortaliças, 

reduzindo custos e melhorando a qualidade dos produtos. 

 

 

5.1.2. Fatores internos à propriedade familiar rural 

 

As manifestações da qualidade de vida dos agricultores familiares através de 

bens materiais pode ser um indicativo no que se refere ao nível de reprodução social 

ao qual eles se inserem enquanto sujeitos no espaço rural-urbano. O espaço rural, 

próximo ao urbano, imprime necessidades de sobrevivência às famílias agrícolas 

rurais, influenciados pelas necessidades características dos sujeitos que habitam os 

aglomerados urbanos. Também, as necessidades próprias dos meios de produção, 

onde as condições de bem fazer tornam-se essenciais, criando oportunidades de 

vivência da família como um todo. Neste sentido, tornam-se interessantes algumas 

análises realizadas na população investigada quanto ao patrimônio.  

Sobre o tamanho das propriedades rurais investigadas, grande parte das 

mesmas possui até 10,0ha (57,0%), seguida das que ficam entre 10,0 a 30,0ha 

(30,0%) e, finalmente, as que possuem área acima de 30,0ha (13,0%) (Fig. 6). 

 

 

Figura 6 – Propriedades investigadas em relação a àrea (ha). 

 

Em ralação às propriedades investigadas, pode-se considerar que a maioria 

é minifúndio, pois possuem área inferior ao módulo rural (16,0 ha) do município em 

que estão situadas. O que vai ao encontro ao discutido no Censo Agropecuário 2006 
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(IBGE, 2010), onde os estabelecimentos agropecuários correspondem a uma área 

média de 18,0 ha. Vale lembrar aqui o comentário de Vian & Sacco dos Anjos (2007) 

sobre a agricultura familiar, compreendida por pequenas explorações voltadas à 

produção diversificada. 

Todos os agricultores familiares ecologistas entrevistados possuem casa 

própria, dados que vão ao encontro dos estudos realizados por Asmus (2004). A 

autora aprofunda a pesquisa ao analisar a segurança material de uma casa, que, 

conforme orientado pelo IBGE, é medida pela conjunção de três características, 

onde pelo menos duas têm que ser avaliadas como seguras: material do piso, das 

paredes e do teto.  

Com base na análise dessas características, grande parte das habitações da 

população investigada são consideradas seguras (53,3%), seguidas das habitações 

que se apresentam como construções antigas, necessitando de alguns reparos 

(33,3%) e, das habitações consideradas com pouca segurança, devido à 

precariedade dos materiais utilizados33 na construção (13,4%) (Fig. 7). 

 

 

Figura 7 – Estado de conservação das habitações dos agricultores familiares ecologistas 
investigados. 

 

Além da habitação para moradia, 93,3% dos agricultores familiares 

ecologistas entrevistados possuem galpão em sua propriedade. Geralmente o 

galpão situa-se próximo a casa, onde as famílias fazem a guarda dos equipamentos 

                                                 
33

 A precariedade dos materiais utilizados refere-se ao uso de tábuas com certo grau de podridão, 
telhas quebradas, piso de chão, casas sem fundação, entre outros (N. A.). 
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e utensílios utilizados no cultivo de hortaliças e/ou outros objetos que não são de 

uso no dia-a-dia das casas (Fig. 8). 

Em relação ao meio de transporte, a maioria dos agricultores familiares 

ecologistas investigados optam pela moto (53,3%) em relação ao carro (43,3%). Pois 

a moto promove economia de combustível e se presta para o transporte em 

pequenos trajetos, facilitando, de certa forma, o deslocamento dos agricultores em 

momentos corriqueiros (Fig. 8). 

Tendo em vista o tipo de trabalho realizado pelos agricultores familiares 

ecologistas investigados, o maquinário agrícola também foi considerado um bem 

material. Os tratores de baixa potência34, usados para preparar a terra, estão 

presentes em mais da metade das propriedades analisadas (53,3%). Estas 

propriedades, valendo-se não só do trator, mas também de animais de tração como 

o cavalo, por exemplo, possuem arado e grade (73,3%) e roçadeira (46,7%) (Fig.8).  

Observou-se durante a pesquisa que, na agricultura familiar ecologista, não 

apenas as hortaliças são cultivadas como também outros cultivos são desenvolvidos 

pela família. Em muitos destes cultivos, equipamentos raramente usados para 

hortaliças são considerados de importância no manejo de outras culturas, como o 

milho, frutíferas, entre outros, inclusive o fumo. 

Aproximando do contexto da produção de hortaliças, apenas 13,4% das 

propriedades investigadas possuem estufa (Fig. 8). Sabemos que as hortaliças 

apresentam resultados significativos quando do seu cultivo em ambiente protegido. 

Mesmo assim, a pouca expressão de estufas por parte dos agricultores familiares 

ecologistas investigados como incremento na produção, pode estar relacionado à 

formulações diversas. 

 

 

                                                 
34

 Os agricultores vêm adquirindo tratores de baixa potência devido à linha de financiamento “Mais 
Alimento” do Governo Federal (N. A.). 
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Figura 8 – Relação do patrimônio por propriedade investigada. 

 

 

5.1.3. A família agrícola rural 

 

“Estes „novos personagens‟, ou pelo menos uma parte significativa 
desta categoria social, quando comparados aos camponeses ou outros 
tipos tradicionais, são também, ao mesmo tempo, o resultado de uma 
continuidade (WANDERLEY, 1996).” 

 

Esse pensamento de Wanderlei (1996) nos faz analisar as questões 

subjetivas do agricultor familiar ecologista: sua territorialidade, sua principal atividade 

enquanto membro da família agrícola rural, seu conhecimento e sua manifestação. 

Aplicando as entrevistas nas propriedades investigadas, juntamente às 

famílias rurais ecologistas, chegou-se à conclusão que grande parte das 

propriedades familiares rurais investigadas estão em relação de pertencimento com 

as famílias a mais de 30 anos (54,0%) (Fig. 9). Isso nos remete a questões 

hereditárias, onde as propriedades são passadas de geração para geração, de pais 

para filhos. 

Em condição de igualdade, estão as famílias que possuem as propriedades 

a menos de dez anos (23,0%) e as famílias que adquiriram como seu o 

estabelecimento rural entre 11 a 30 anos (23,0%) (Fig. 9). Aqui, a aquisição de terras 

pode ter alguma relação às políticas públicas de financiamento, onde os agricultores 

familiares ecologistas que habitam a propriedade não fazem parte da história da vida 

do local onde vivenciam suas experiências. Mesmo assim, estes agricultores de 
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outros espaços rurais que não o que habitam, acabam por participarem da história 

de vida do local, pois eles fazem parte do contexto atual. 

 

 

Figura 9 – Anos de pertencimento da propriedade às famílias rurais ecologistas investigadas. 

 

No contexto agrícola familiar de base ecológica, também é possível a 

identificação do envelhecimento da população. Os mais novos não permanecem no 

campo, escolhendo outras atividades não-agrícola, isso é, atividades relacionadas 

às cidades, dando preferência aos centros urbanos.  

Nesta perspectiva, encontramos uma população rural em idade inferior a 20 

anos (18,1%), entre 21 e 45 anos (21,7%), entre 46 e 60 anos (43,4%), e, 

finalmente, acima de 60 anos (14,5%), compreendida por sujeitos aposentados e/ou 

na expectativa da aposentadoria (Fig. 10). Assim, pode-se dizer que grande parte da 

população rural investigada encontra-se na faixa de 20 a 60 anos. 

Estes dados vão ao encontro do estudado por Godoy et al. (2010), ao 

comentar que a faixa etária preponderante da população rural é de mais de 40 anos, 

pois a juventude rural, sem atrativos no campo, migra para as cidades. Os autores 

comentam ainda que a população rural com faixa etária inferior a 40 anos 

corresponde a uma minoria da população.  
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Figura 10 –Faixas de idade na população investigada. 

 

Com a migração do meio rural para os centros urbanos por parte da maioria 

dos jovens, é possível encontrar famílias rurais de base ecológica com 03 (três) 

habitantes, correspondendo a aproximadamente 33% das famílias rurais 

investigadas. Famílias com 01(um), 02 (dois) e 04 (quatro) habitantes correspondem 

a, respectivamente, 10%, 30% e 27% da população investigada (Fig. 11).  

 

 

Figura 11 – Número de habitantes por família rural ecologista investigada. 

 

Esse quadro pode estar relacionado com o envelhecimento da população 

rural e com a migração dos jovens para as cidades, além, da modernização do 

espaço rural, apropriado das necessidades do mundo globalizado. Sacco dos Anjos 

& Caldas (2005) comentam em seu trabalho sobre a diminuição generalizada na 

participação percentual da população jovem no campo como expressão de um duplo 
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movimento: do aumento da esperança de vida das pessoas e da drástica redução 

das taxas de fecundidade. 

Outra relação feita diz respeito às questões de herança, onde a terra tem de 

ser repartida entre os membros da família, reduzindo sua área total e influenciando a 

tomada de decisão sobre o real papel da propriedade. Costa (2006) comenta que 

uma das formas de obtenção das terras é através de herança, quando um dos 

integrantes da família recebe a propriedade paterna, porém isto não garante 

condições de trabalho no meio rural. 

Diferente das relações anteriores, porém, ao mesmo tempo repleta de 

significados ao tema “família”, na investigação foi possível a observação da 

masculinização do espaço rural. Entre a população investigada, mais da metade é 

composta por homens (54,2%) (Fig. 12). 

 

   

Figura 12 – Relação entre homens e mulheres na agricultura familiar ecologista. 

 

Estes dados podem estar relacionados, também, à questões de herança 

pois, segundo Sacco dos Anjos & Caldas (2005), os procedimentos usuais de 

transmissão do patrimônio familiar vigentes entre as populações de agricultores 

familiares da Região Sul do Brasil, arraigados na tradição cultural de descendentes 

de imigrantes europeus, excluem a mulher da condição de herdeira potencial dos 

bens e, fundamentalmente, da terra. Os autores comentam ainda que está 

ocorrendo, simultaneamente, uma masculinização da população rural e uma 

feminização da população urbana. 

Mulheres 

Homens 
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A divisão dos trabalhos nas propriedades rurais e a questão da terra tem 

levado muitas moças a abandonarem o meio rural e migrarem para os centros 

urbanos. Brumer (2004, apud BONI, 2006), levantou algumas possíveis explicações 

para a migração de moças do meio rural gaúcho: 

 

[...] está a invisibilidade do trabalho feminino, a divisão do trabalho 
que beneficia os homens, a falta de oportunidade para as mulheres no 
gerenciamento da renda e das atividades, a exclusão na partilha da herança 
e a maior oferta de trabalho para as moças fora das propriedades, mesmo 
que este seja mal remunerado (BRUMER, 2004, apud BONI, 2006). 

 

Aproximando a questão da masculinização do meio rural às atividades 

produtivas realizadas pelos integrantes da família rural de base ecológica, é possível 

identificar, através dos dados coletados na pesquisa que, quase 40% dos sujeitos 

investigados são agricultores do sexo masculino. Seguidos de agricultoras que, além 

de cuidar da casa auxiliam nos cultivos (25,3%), dos estudantes (14,5%), dos 

indivíduos com atividades não-agrícolas, como empregados de empresas (8,4%), e 

também aqueles que auxiliam apenas nas tarefas domésticas (8,4%), e, finalmente, 

dos que não possuem nenhuma atividade na propriedade, seja por doença ou idade 

avançada (4,8%) (Fig. 13). 

 

 

Figura 13 – A família rural ecologista e suas atividades. 

 

Para Boni (2006), a divisão por gênero (masculino e feminino) do trabalho na 

pequena propriedade rural é nítida e de caráter patriarcal. Neste processo de divisão 
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dos trabalhos são facilmente perceptíveis as distintas posições para cada membro 

da família.  

A referida autora comenta que o trabalho do homem está ligado à produção 

e, o da mulher, à reprodução. Os homens se dedicam ao trabalho na lavoura e às 

atividades que se destinam ao comércio, já o trabalho da mulher está mais ligado a 

casa. Mesmo assim, muitas mulheres trabalham também na lavoura. O que vai ao 

encontro dos dados encontrados nesta pesquisa onde, mais de 25% das mulheres, 

cuidam das tarefas domésticas e ainda auxiliam na lavoura. 

No que diz respeito ao grau de escolaridade dos sujeitos investigados, a 

partir das entrevistas realizadas, observou-se que 32,8% possui o ensino 

fundamental incompleto e, 39,9%, o possui completo. Estes dados totalizam mais de 

70% dos agricultores familiares ecologistas que cursaram o ensino fundamental e 

vão ao encontro daqueles encontrados por Maeheler et al. (2009). Os referidos 

autores entrevistaram agricultores familiares do noroeste gaúcho, onde os mesmos 

que cursaram o ensino fundamental representam, aproximadamente, 65% da 

população investigada. 

Monte & Penido (2008), evidenciam o grau de escolarização dos 

trabalhadores agrícolas familiares do nordeste brasileiro. Segundo os autores, mais 

da metade da população investigada possui o ensino fundamental incompleto 

(52,0%), pouco mais de 4,0% o tem completo e, menos de 1,0% chegaram a cursar 

o ensino médio. Como podem ser observado na Fig. 14, há agricultores familiares 

ecologistas que cursaram o ensino médio, o tendo incompleto, em 8,7% dos casos, 

e completo, em 13,6%. Um total de 5,0% da população investigada possui o ensino 

superior em andamento ou concluído. 
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Figura 14 – Nível de escolaridade da população investigada. 

 

Considerando que parte da população investigada possui o ensino 

fundamental completo e são agricultores (as), sua renda mensal aproxima-se do 

valor de 02 (dois) salários mínimos (40,0%). Estes dados vão, de certa forma, ao 

encontrado por Waquil & Mattos (2003) em seus estudos. Segundo os autores, 

quanto mais anos de estudo tiver o indivíduo, maior será a sua renda.  

É interessante observar que parte da população investigada recebe até 01 

(um) salário mínimo por mês (20,0%), outra pequena parcela recebe 

aproximadamente dois salários mínimos e meio por mês (6,6%) e, àqueles que 

recebem um salário mínimo e meio igualam-se aos que recebem mais de 03 (três) 

salários mínimos por mês (16,7% cada) (Fig. 15). Talvez estes dados sinalizem certa 

apropriação de práticas e métodos em relação ao tempo de aplicação de sistemas 

mais sustentáveis ao ambiente de reprodução das famílias agrícolas. 

 

 

Figura 15 – Renda média das famílias rurais ecologistas investigadas. 
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5.2. Limites e Possibilidades dos Agricultores Familiares Ecologistas 

Integrados à Cooperativa Sul Ecológica no que diz Respeito às Normas da 

Certificação de Produtos Orgânicos 

 

5.2.1. Questões subjetivas para o cultivo de base ecológica de hortaliças 

 

[...] não é só ecologia ambiental, é ecologia social. A ecologia 
social é a maneira de integrar os que estão excluídos, fazer com que 
possam comer, ter saúde, ter escola, se sentirem cidadãos dignos. Esse é o 
objeto principal da ecologia social. Mas também precisamos da ecologia 
ambiental. Quer dizer, precisamos de uma ecologia mais ampla, social e 
ambiental. Eu diria mais, uma ecologia mental, que trate de valores. Valores 
de solidariedade, de cooperação, de escutar os que não têm voz, de criar 
sujeitos de históricos participantes e não beneficiados. Então, é um discurso 
ecológico de fundo. Embora eles não usem o nome, mas quem acompanha 
a discussão ecológica diz que aqui há uma teoria ecológica verdadeira 
sendo praticada efetivamente (BOFF, 2010). 

 

 A partir do depoimento do Teólogo Leonardo Boff, desenvolver-se-à a 

discussão sobre as motivações dos agricultores familiares ecologistas investigados 

nesta pesquisa. A teoria ecológica comentada por Boff, para ser verdadeira, deve 

acompanhar a prática, o dia-a-dia dos sujeitos que a vivenciam. Deve, também, não 

ficar apenas no campo imaginário, nos sonhos, mas fazer parte dos sujeitos, habitar 

a consciência de todos. 

Segundo os dados obtidos na realização da investigação, em critérios de 

igualdade como fator motivacional a adoção das práticas ecológicas por parte dos 

agricultores familiares, isto é, à vontade de adotar outro tipo de tecnologia para o 

desenvolvimento das atividades rurais, estão: a vontade de não usar agrotóxicos 

(22,0%), a influência de terceiros (22,0%) e a qualidade de vida da família agricultora 

(22,0%).  

Estes dados, principalmente a influência de terceiros, é também levantada 

por Maehler et al (2009). Os autores comentam que é através da comunicação que 

novas tecnologias são adotadas pelos agricultores. Corrêa (2007) enfatiza que a 

saúde da família é o principal fator que motiva os agricultores a desenvolverem 

cultivos através de bases ecológicas, além da preocupação com a saúde dos 

consumidores. A autora também faz referência à possibilidade de mercados 

diferenciados para a comercialização de produtos ecológicos, a influência de outros 
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agricultores e possíveis incrementos na renda da família como fatores motivacionais 

à inserção dos agricultores em sistemas de produção de base ecológica. 

Dando seqüência aos resultados, encontrou-se: o baixo retorno da produção 

convencional (12,0%), o atendimento ao mercado de consumo de produtos naturais 

(8,0%), a rentabilidade do comércio de produtos saudáveis (6,0%) e a preservação 

do meio ambiente (6,0%), e, finalmente, àqueles que nunca fizeram uso de veneno 

no cultivo de alimentos (Fig. 16). 

 

Figura 16 – Fatores motivacionais dos agricultores familiares ecologistas para a produção de base 
ecológica. 

 

Cabe aqui ressaltar que, em relação aos motivos para a produção ecológica 

por parte dos agricultores familiares ecologistas investigados, não foram um tão 

pouco dois motivos. Na verdade, foram vários fatores que influenciaram a decisão 

dos agricultores em implementar práticas mais sustentáveis para a produção na 

propriedade familiar. 

 Quando perguntados sobre as motivações que os levaram à produção de 

base ecológica, eles responderam: 

 

A gente plantava batata com muito veneno e não tinha retorno... 
queria sair disso... ter qualidade de vida (E. P.).  

Trabalhei muitos anos no fumo e adoeci, depois trabalhei no 
pêssego, mas nunca gostei de usá aquelas coisa pra me proteger... aí o 
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Antônio
35

 veio aqui e me disse que ecológico não precisa disso... eu gostei 
(F. C.).  

No morango tava dando muita peste, aí a gente não tinha mais pra 
quem vende... Nossa sorte foi que apareceu mercado pros ecológicos... se 
se faz bem, sempre tem renda (D. E.).  

É mais um escoamento pra nossa produção... é bom pra saúde do 
ser humano... bom também pra pessoa que não precisa trabalhar com 
veneno (C. B.). 

 

Há também agricultores que dizem fazer uso de praticas sustentáveis no 

cultivo de alimentos. Uma agricultora, ao responder os motivos que a levam à 

produção de base ecológica, disse: 

 

Meus pais me ensinaram a ser assim... faço isso desde criança 
(M. N.) 

 

As respostas dos agricultores familiares ecologistas à pergunta feita, o que 

os motivou à produção de base ecológica, são repletas de significados os mais 

diversos, como mostrados nos relatos. Porém, no meio de tantas respostas, 

encontramos agricultores que responderam: 

 

A princípio já tinha a horta que sempre foi ecológica... o Antônio 
apareceu e nos convido... se produzia pra gente, por que não produzi pros 
otros... cuidá mais do meio ambiente... acabo que criamos uma amizade 
com o grupo (G. B.) 

 
Sempre fui contra o adubo, veneno, usava porque senão a planta 

não vinha... aí ouvi palestra ecológica e comecei a usar em casa... não é 
que fico bonito... aí levei pra feira, vi que os produtos saíram, vi que as 
pessoas procuravam... é saudável né (G. K.). 

 

Na seqüência das motivações, perguntou-se a todos os agricultores 

familiares ecologistas investigados o tempo que eles vêm plantando, vem 

trabalhando a agricultura de base ecológica com a família na propriedade. A maioria 

respondeu que iniciou mesmo o cultivo de base ecológica quando, após um 

processo participativo e auto crítico da realidade que vivenciam e das possibilidades 

futuras, fundaram a Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda.  Com 

                                                 
35

 O agricultor faz referência ao Antônio Leonel Rodrigues Soares, Técnico em Agropecuária que 
promove a Assistencia Técnica aos grupos agroecológicos da Agricultura Familiar em Pelotas e às 
Comunidades Quilombolas de São Lourenço do Sul, Cristal e Canguçu, além a assistência à 
Cooperativa Sul Ecológica na área de produção. 
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a fundação da Cooperativa Sul Ecológica, eles conseguiram entrar no mercado e 

comercializar seus produtos sem intermediários. 

Como resposta a esta questão, a metade da população investigada relatou 

que produz hortaliças de base ecológica a quase 10 (dez) anos (50,0%), 33,3% 

responderam que o cultivo ecológico ocorre na propriedade a menos de 03 (três) 

anos (Fig. 17). Este fato levou a pensar nas normatizações para a produção 

orgânica no Brasil. A Lei Federal dos Orgânicos, mesmo tendo sua aprovação no 

ano de 2003, somente teve impulso em dezembro de 2008 com a aprovação da 

Instrução Normativa n.º 64 (IN 64) pelo Governo Federal, onde as especificações da 

produção foram tratadas. 

Há também agricultores familiares que produzem dentro dos princípios da 

Agroecologia a mais de 10 (dez) anos (16,7%). Ao serem perguntados sobre o 

tempo de cultivo ecológico, eles explicaram que há muitos anos recebem assistência 

do Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor (CAPA)36. Este, sempre os incentivou a 

trabalhar dentro dos princípios da Agroecologia.  

Porém há, ainda, aqueles que nunca usaram agrotóxicos para incrementar a 

produção, quando indagados o porquê desta atitude, disseram que têm motivos de 

cunho pessoal. Com o início das discussões sobre formas de agriculturas mais 

sustentáveis no meio que convivem, então eles optaram por iniciar sua participação 

em outros espaços para além da propriedade (Fig. 17). 

 

 

                                                 
36

 O CAPA trabalha com agricultores ecológicos familiares. Sua origem está diretamente ligada à 
história da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB). Suas atividades tiveram início 
no dia 15 de junho de 1979, na cidade de Santa Rosa (RS), Em 1982, a Região IV da IECLB criou o 
CAPA em São Lourenço do Sul (RS); mais tarde foi criado o CAPA da Região VI em Santa Cruz do 
Sul/RS. Em 1997 foram criados mais dois núcleos do CAPA na Região V da IECLB, em Verê e 
Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná. Em fevereiro de 1988, o CAPA de Santa Rosa foi 
transferido para Erexim. Em setembro de 2001, o escritório de São Lourenço do Sul decidiu-se mudar 
a sede para Pelotas. Suas orientações se fundamentavam na disseminação de práticas alternativas, 
econômica e ecologicamente sustentáveis, questionando o modelo de desenvolvimento e o papel da 
extensão oficial, contrapondo-se aos pacotes da modernização e os vínculos de dependência criados 
pela integração do pequeno agricultor familiar à agroindústria de alimentos (CAPA, 2010). 
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Figura 17 – Tempo de cultivo de base ecológica dos agricultores familiares ecologistas investigados. 

 

 

5.2.2. Práticas de manejo no cultivo de base ecológica de hortaliças 

 

No final do ano de 2008 foi aprovada pelo governo federal, no Brasil, a 

Instrução Normativa n.º 64 (IN 64). Nela, os sistemas orgânicos de produção animal 

e vegetal, bem como as substâncias permitidas, foram regulamentados. 

Um dos objetivos propostos para o desenvolvimento da pesquisa foi, 

justamente, traçar um paralelo entre as normatizações da produção orgânica e a 

realidade vivenciada pelos agricultores familiares ecologistas que cultivam em suas 

propriedades hortaliças dentro dos princípios da Agroecologia. Quer dizer, se as 

normas estão condizentes com as práticas. Neste sentido, os agricultores familiares 

investigados foram conduzidos, durante a entrevista e as visitas à propriedade, a 

relatar as práticas de manejo adotadas para o cultivo de hortaliças ecológicas.  

Num primeiro momento, foram avaliadas as áreas destinadas ao cultivo 

ecológico e as áreas destinadas ao cultivo convencional37 (Apêndice F). A maioria 

das propriedades apresentam, em sua totalidade, a produção moldada nos 

princípios da Agroecologia ou, segundo a Legislação Federal, moldada nos 

regulamentos da produção orgânica (56,7%). Mesmo assim, praticamente 43,3% 

ainda apresentam os dois tipos de produção na propriedade (Fig. 18). 

 

                                                 
37

 Faz-se esta separação entre cultivos para evidenciar as áreas de produção orgânica, sendo 
aquelas estabelecidas e regulamentadas por legislação específica, das áreas de produção 
convencional, como sendo aquelas moldadas nos padrões da Revolução Verde (N. A.). 
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Figura 18 – Relação entre as propriedades investigadas. 

 

Segundo a IN 64, em seu capítulo IV, artigo 12, parágrafo 1º, para dizer que 

a produção é realmente orgânica, a área destinada aos cultivos deve passar por um 

período de conversão superior a 12 (doze) meses. Há ainda, mas agora nas normas 

operacionais da Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda., 

Cooperativa esta que integra os agricultores familiares ecologistas investigados, em 

seu capítulo III, artigo 3, parágrafo 5º, que novos sócios, para serem admitidos pela 

Cooperativa, devem comprovar um período mínimo de 06 (seis) meses de atuação 

em grupo (Apêndice E) e formação com práticas na agricultura ecológica com 

assistência técnica. 

Ressalta-se que os agricultores integrados à Cooperativa Sul Ecológica são, 

em sua maioria, assistidos pela equipe técnica do CAPA (Apêndice G). Assim, 

práticas e formação nos princípios da Agroecologia vêm, há muitos anos, sendo 

trabalhados e implementados pelos agricultores familiares ecologistas investigados. 

Em relação à separação entre as áreas de produção orgânica das áreas de 

produção convencional, a IN 64 estabelece em seu capítulo V, parágrafo único, que 

a conversão parcial deve ser autorizada pela OCS e ser concedida levando em 

consideração vários critérios. Entre eles, a distância entre as áreas sob manejo 

orgânico e não orgânico, direção dos ventos, demarcação específica da área não 

orgânica, entre outros. 

Por isso, uma das questões levantadas na pesquisa se referiu aos 

mecanismos utilizados na propriedade pelos agricultores familiares ecologistas como 

barreira para possíveis derivas e contaminações. Em relação à separação entre 

cultivos ecológicos e cultivos convencionais, a maioria dos agricultores familiares 
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ecologistas não o faz, pois, segundo eles, suas propriedades são cultivadas, em sua 

totalidade, sobre os princípios da Agroecologia (40,5%) (Fig. 19).  

Das propriedades com conversão parcial, 21,4% delas faz uso do mato, 

tanto o plantado como o nativo; 14,3% deixam, entre os cultivos ecológicos e 

convencionais, uma faixa de campo, sem cultivo algum; 9,5% dos agricultores 

familiares os dividem a partir do escoamento das águas da chuva onde, as áreas 

com cotas mais elevadas, são destinadas ao cultivo ecológico e, as áreas de menor 

cota, ao cultivo convencional; em critério de quase empate estão as estradas e 

barreiras vegetais (7,1% e 7,2%, respectivamente) (Fig. 19). 

Pensando nas divisas da propriedade com propriedades vizinhas, para 

manter a sanidade ecológica das áreas, 41,7% dos agricultores familiares 

ecologistas investigados confirmaram fazer uso do mato, plantado ou nativo, como 

barreira a possíveis contaminações. Seguidos de 25,0% que consideram a estrada 

como barreira; 14,6% que, nas áreas próximas as divisas, deixam o campo parado, 

sem fazer cultivo algum; 12,5% que cultivam barreira vegetal para separar suas 

áreas de produção das áreas de produção dos vizinhos; 4,2% que consideram o 

escorrimento das águas da chuva para suas áreas distintas daquelas que escorrem 

nas as áreas vizinhas; e, finalmente, 2,1% que não fazem divisa alguma (Fig. 19). 

 

 

Figura 19 – Formas de separação das áreas destinadas aos cultivos de base ecológica daquelas 
áreas destinadas aos cultivos convencionais nas propriedades investigadas e propriedades vizinhas. 
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Em relação às sementes e mudas, segundo a IN 64, estas deverão ser 

provenientes de sistemas orgânicos de produção. Porém, caso não existam no 

mercado sementes e mudas orgânicas ou, caso existam, mas possuam alguma 

impossibilidade de acesso pela unidade produtiva, a OCS pode autorizar a utilização 

de outros materiais. Mesmo assim, são proibidos o uso de organismos 

geneticamente modificados e agrotóxicos sintéticos no tratamento e armazenamento 

de sementes e mudas orgânicas. 

Infelizmente, no caso dos agricultores familiares ecologistas investigados, a 

aquisição de sementes convencionais para o cultivo ecológico se faz prática 

cotidiana (68,2%). São poucas as variedades comercializadas com o rótulo orgânico 

no mercado e, raríssimas vezes, são variedades de qualidade para o 

estabelecimento das culturas, o que totaliza apenas 9,1% da população investigada 

que adquire sementes orgânicas (Fig. 20). 

Mas há uma “luz no fim do túnel”, pois é crescente o número de 

estabelecimentos rurais que buscam, através de técnicas de cultivo específico, 

produzirem suas próprias sementes e mudas. Nesta pesquisa, foram constatados 

mais de 20% das unidades de produção que adotam técnicas de produção de 

sementes e mudas, tanto para o posterior cultivo na propriedade, como para fazer 

trocas com os vizinhos. 

 

 

Figura 20 –Aquisição de sementes e mudas para o cultivo de base ecológica. 
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Para a manutenção da qualidade do solo, a IN 64 especifica, em seu 

capítulo II, seção II, artigo 100, que somente é permitida a utilização de fertilizantes, 

corretivos e inoculantes que sejam constituídos por substâncias autorizadas no 

Anexo VI desta Instrução Normativa (Apêndice B) e, de acordo com a necessidade 

de uso prevista no Plano de Manejo Orgânico da OCS. 

Neste sentido, os agricultores familiares ecologistas investigados, ao serem 

indagados sobre quais substâncias utilizadas por eles para a correção da fertilidade 

do solo, responderam que fazem uso de esterco bovino recolhidos na própria 

propriedade (38,2%). Na seqüência, aparecem a cama de aviário (21,8%), a cinza 

(12,7%), o húmus (10,9%), o esterco de peru e a adubação verde (ambos com 

5,5%), o calcário calcítico (3,6%) e, em último, a farinha de ossos (1,8%), como 

opções à recomposição da fertilidade dos solos destinados aos cultivos ecológicos 

(Fig. 21). 

 

 

 

Figura 21 – Preferência de insumos para a manutenção da qualidade dos solos pela população 
investigada. 

 

Vale lembrar que, no caso do esterco bovino, os agricultores familiares 

ecologistas investigados, anteriormente a sua aplicação no solo, o colocam em 
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áreas destinadas à compostagem, transformando este material em composto. Estas 

áreas são projetadas distantes dos locais onde há mananciais de água, evitando, 

assim, possíveis contaminações, além de aplicar o produto já compostado no solo, o 

que facilita sua absorção pela planta. As camas de aviário adquiridas de outros 

locais, também passam pelo processo de compostagem, a fim de eliminar possíveis 

contaminantes. 

Ainda no capítulo II, na seção III, artigo 103, o texto da IN 64 nos informa 

sobre os procedimentos adotados para o manejo de pragas (Apêndice C). Como 

pragas, são consideradas insetos, doenças e plantas espontâneas que prejudicam 

as lavouras cultivadas com espécies vegetais nocivas ao desenvolvimento agrícola. 

Como as práticas de base ecológica limitam-se ao uso de preparados para a 

prevenção de insetos indesejados e doenças, estes serão tratados separadamente 

das ervas consideradas daninhas. Pois, para estas últimas, os agricultores familiares 

ecologistas investigados ou fazem uso de capina manual (63,4%), para o controle de 

ervas que aparecem nos canteiros destinados ao cultivo de hortaliças, ou da capina 

mecanizada (36,6%), quando em áreas maiores ou entre linhas de cultivos (Fig. 22). 

 

 

Figura 22 – Uso de capina manual e capina mecanizada pela população investigada. 

 

Na prevenção de insetos e doenças, os produtos preferidos pelos 

agricultores familiares ecologistas investigados são os fertiprotetores38 (23,3%) e as 

                                                 
38

 A dominação “fertiprotetores” é dada a produtos que, pelas substâncias orgânicas e minerais que 
possuem e pela diversidade de micronutrientes, exercem uma ação benéfica sobre o metabolismo 
das plantas. Entre eles estão as cinzas, leite ou soro de leite diluídos, água de vermicomposto, 
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caldas bordalesa e sulfocálcica (17,5%). Em valores iguais de preferência estão a 

urina de vaca, as infusões com plantas e a cinza, ambos com 8,7%. Com um pouco 

menos da preferência por parte dos agricultores familiares investigados está a 

mistura de água com sabão ou vinagre (5,8%), seguido do óleo de nin, dos chás, 

sulfato de cobre, uso de plantas atrativas/repelentes e diversificação dos cultivos, 

todos com preferência aproximada de 2,9%. Em último na preferência dos 

agricultores estão o alhol, o uso de leite ou soro do leite e o desbaste das partes 

atacadas (1,4% cada) (Fig. 23). 

 

 

 

Figura 23 –Formas de prevenção a insetos e doenças pela população investigada. 

 

A listagem de produtos preferencialmente utilizados pelos agricultores 

familiares ecologistas investigados na prevenção à insetos e doenças que 

prejudiquem seus cultivos são parecidos com a listagem encontrada por Costabeber 

& Claro (2007). Os referidos autores comentam que entre os principais insumos 

alternativos empregados nas unidades produtivas e que estão contribuindo para a 

                                                                                                                                                         
enxofre, caldas bordalesa e sulfocálcica, esterco líquido fermentado, enriquecidos com macro e 
micronutrientes (MEIRELLES & RUPP, 2005). 
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transição no nível da substituição de insumos, destacam-se a água de cinza e cal, o 

alhol, os biofertilizantes foliares enriquecidos com macro e micronutrientes, as caldas 

bordalesa e sulfocálcica, o extrato de fumo e a farinha de trigo.  

 

 

5.3. Participação dos Agricultores Familiares Ecologistas Integrados à 

Cooperativa Sul Ecológica no Mercado Institucional 

 

5.3.1. Preferência dos agricultores familiares ecologistas por determinadas 

espécies de hortaliças para o cultivo 

 

As escolhas feitas pelos agricultores familiares ecologistas em relação à 

produção e cultivo de determinadas hortaliças, é papel de grande importância para a 

expressão da sua cultura. Neste sentido, o conhecimento aprofundado da natureza e 

de seus ciclos se reflete na elaboração de estratégias para uso e manejo apropriado 

dos recursos naturais para o cultivo de hortaliças em sistemas de base ecológica 

(MAPA, 2010). 

A noção do território onde se estabelecem as relações econômicas e sociais, 

bem como a importância das atividades de subsistência, ainda que a produção de 

hortaliças ecológicas para o mercado esteja desenvolvida, implicando numa relação 

de mercado, proporciona uma identificação do pertencimento de uma cultura distinta 

das demais. Dessa forma, a fixação dos agricultores familiares ecologistas no meio 

rural ocorre através de fatores produtivos locais, fazendo com que a convivência e a 

sobrevivência estejam fortemente ligadas ao campo (MAPA, 2010). 

Seguindo este raciocínio, os agricultores familiares ecologistas investigados 

demonstram razões que efetivam na escolha da produção de determinadas espécies 

de hortaliças, sobretudo quando este cultivo é estabelecido sobre os princípios da 

Agroecologia (Apêndice J). Assim, quando perguntados sobre quais culturas de 

hortaliças de base ecológica são trabalhadas na propriedade familiar, mais da 

metade dos agricultores familiares investigados nos responderam ser a abóbora 

(56,7%), a batata-doce e a couve (53,3% cada), a beterraba e o repolho (50,0% 

cada) (Fig. 24). 
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Figura 24 – Preferência dos agricultores familiares ecologistas por determinadas espécies de 
hortaliças para o cultivo. 

 

Filgueira (2007) comenta que, no caso da abóbora e da batata-doce, antes 

mesmo da colonização, os povos que aqui habitavam, já cultivavam estas espécies 

de hortaliças. Já a couve, o repolho e a beterraba, o referido autor comenta que 

ambas têm como centro de origem a Europa. Isso nos leva a crer que a colonização 

possibilitou a dispersão destas hortaliças pelo território brasileiro, principalmente no 

Sul do Brasil. 

Outras hortaliças que aparecem na preferência dos agricultores familiares 

ecologistas investigados são a cenoura (46,7%), a cebola (30,0%), o espinafre 

(26,7%), a salsinha e a cebolinha que juntas totalizam 23,3% (temperos verdes), o 

aipim, a batata-inglesa, o brócolis e a rúcula (16,7% cada), o chuchu e o rabanete 

(13,3% cada), a alface, a couve-flor e o nabo (10,0% cada). Há, também, o cultivo de 

base ecológica do agrião, morango, mostarda, pepino, pimentão, radiche e tomate, 

que aparecem com a preferência de 6,7%, cada, dos agricultores familiares 

ecologistas investigados. Hortaliças como o alho, a berinjela, a ervilha e a vagem, 

são cultivadas por uma pequena parcela dos agricultores investigados (3,3% cada) 

(Fig. 23). 
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5.3.2. Atendendo ao Mercado Institucional (PAA e PNAE) 

 

As hortaliças se fazem presentes no consumo interno das comunidades e 

das regiões. Para tanto, a produção de hortaliças deve sair da condição exclusiva de 

auto-consumo para atingir os patamares estabelecidos pelo mercado (MAPA, 2010). 

O valor nutricional das hortaliças, conforme cada espécie, está relacionado a 

teores significativos de sais minerais, vitaminas, fibras, carboidratos e proteínas, 

além do reconhecido efeito funcional. O resgate e a valorização das hortaliças na 

alimentação representam ganhos importantes do ponto de vista cultural, econômico, 

social e nutricional, considerando a tradição no cultivo pela agricultura familiar, e sua 

contribuição em termos de nutrição (MAPA, 2010).  

Trata-se, neste sentido, de uma questão de segurança e de soberania 

alimentar estimular a produção e o consumo das hortaliças em vista de suas 

características nutracêuticas. E mais, estimular o consumo de hortaliças cultivadas 

em sistemas de base ecológica39, ou, como consta na legislação, hortaliças 

orgânicas, garante uma verdadeira segurança alimentar e nutricional40. 

É nesta lógica que surge o mercado institucional, incrementando tanto a 

produção quanto o consumo de alimentos saudáveis, de hortaliças produzidas em 

sistemas de base ecológica. Este é o principal mercado consumidor dos produtos 

cultivados pelos agricultores familiares investigados (Apêndice L). 

Entre as principais hortaliças ecológicas que os agricultores familiares 

ecologistas investigados comercializaram com o mercado institucional (Apêndice L), 

neste último ano, estão o chuchu e a couve (100,0%), o repolho (99,0%), a batata-

doce (98,7%), a batata-inglesa (97,0%), o aipim (96,9%), a beterraba (95,8%), a 

cebola (94,3%), o nabo (91,7%), a abóbora (90,7%), a cenoura (89,8%), a mostarda 

                                                 
39

 Enfatizamos, aqui, a questão dos alimentos orgânicos para separá-los dos alimentos provenientes 
de organismos geneticamente modificados. Pois, estes últimos, seus efeitos sobre a saúde e o meio 
ambiente ainda não são conhecidos e sua liberação fere o princípio da precaução, incorporado na Lei 
Federal n.º 11.105/2005 (ABRANDH, 2010). 
 
40

 Segundo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, em seu artigo 3º, define que “a 
Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e 
permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem 
a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis” 
(ABRANDH, 2010). 
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(77,8%), o radiche (76,7%), a alface (72,5%), o espinafre (67,3%), o brócolis 

(66,9%), o agrião e o tempero verde (62,5% cada) e a rúcula (44,6%) (Fig. 25).  

 

 

Figura 25 –Hortaliças cultivadas pelos agricultores familiares ecologistas investigados e 
comercializadas com o mercado institucional nos municípios de Pelotas e São Lourenço do Sul, RS. 

 

Hortaliças como o alho, a berinjela, a couve-flor, a ervilha, o pimentão, o 

rabanete, o tomate e a vagem, mesmo sendo cultivadas pelos agricultores familiares 

ecologistas investigados, não atingiram o mínimo necessário para compor o projeto 

de tomada de preços para atender aos programas do mercado institucional. 

Cabe aqui enfatizar que, tanto para o PAA quanto para o PNAE, se faz 

necessário a elaboração de um projeto. Neste projeto constam, além dos 

documentos da organização, que neste caso é da Cooperativa Sul Ecológica, a 

listagem das hortaliças com as respectivas quantidades, para o período 

compreendido pelo projeto, que pode se estender de 30 (trinta) dias à 12 (doze) 

meses, bem como o número da DAP dos agricultores que vão entregar cada 

hortaliça para o projeto. 
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5.3.3. Capacidade de retorno do mercado institucional à agricultura familiar 

ecologista 

 

Como comentado nos capítulos anteriores, o mercado institucional se 

propõem a potencializar mecanismos de comercialização e distribuição de alimentos 

produzidos em determinada região. Melhor, o mercado institucional compra 

alimentos de beneficiários produtores e os entrega a beneficiários consumidores, 

garantindo, assim, a segurança alimentar e nutricional da população brasileira. 

Dentre os beneficiários diretos do mercado institucional, os agricultores 

familiares obtêm receitas de comercialização dos produtos quase três vezes 

superiores às receitas dos não beneficiários, com grande satisfação pelo preço pago 

ao produto (D‟ÁVILA & ROVERSI, 2010). Por isso, entre os agricultores familiares 

ecologistas investigados, é possível observamos que parte significativa da produção 

de hortaliças é destinada à comercialização no mercado institucional (87,0%) (Fig. 

26). 

Lembramos que a Cooperativa Sul Ecológica possui uma loja especializada 

em produtos ecológicos onde ocorre a comercialização de parte dos produtos 

cultivados pelos agricultores familiares a ela integrados. Há, também a venda de 

produtos por parte destes agricultores em feiras livres (Apêndice I) e outros 

mercados que não os encabeçados pela Cooperativa (13,0%) (Fig. 26). 

 

 

Figura 26 – Participação dos agricultores familiares ecologistas investigados em distintos mercados. 

 

O mercado institucional facilitou o acesso aos alimentos e a conseqüente 

diversificação e enriquecimento da produção para auto-consumo, da alimentação 



99 

 

 

 

servida nas escolas, creches e instituições da rede socioassistencial, destinatárias, 

as três últimas, dos alimentos adquiridos pelo governo federal dos agricultores 

familiares ecologistas (D‟ÁVILA & ROVERSI, 2010). Numa abordagem não 

assistencialista, podemos dizer que o mercado institucional criou oportunidades até 

então inexistentes e alterou a relação entre a produção e intermediários. Como diria 

Marcos Rolim em sua crônica intitulada “Assistência Social e Assistencialismo”: 

 

A assistência mantém uma forte relação com a obrigação de 
prover direitos. Realiza-se assistência quando se constroem, de forma 
verdadeiramente participativa, políticas públicas que tenham como base e 
vetor a dignidade humana. (...) A assistência é, por isso mesmo, uma prática 
de emancipação. Se vitoriosa, ela produz sujeitos livres e críticos. (...) O 
assistencialismo, por sua vez, (...) insinua, em uma relação pública, os 
parâmetros de retribuição de favor que caracterizam as relações na esfera 
privada. (...) O assistencialismo é, por isso mesmo, uma prática de 
dominação. Se vitorioso, ele produz objetos dóceis e manipuláveis (ROLIM, 
2008, apud ABRANDH, 2010, p. 25) 

 

Para tanto, em agosto de 2010, foi aprovado o Decreto Federal n.º 7.272, 

que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) com 

vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada. Também institui a 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), estabelecendo os 

parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional, entre outros. Com a aprovação deste decreto, foram esclarecidos vários 

determinantes do mercado institucional. Entre eles, destacam-se a promoção do 

abastecimento e estruturação de sistemas sustentáveis e descentralizados, de base 

agroecológica, de produção, extração, processamento e distribuição de alimentos.  

Outro ponto a ser considerado é a promoção de sistemas sustentáveis de 

base ecológica, de produção e distribuição de alimentos, que respeitem a 

biodiversidade e fortaleçam a agricultura familiar, e que assegurem o consumo e o 

acesso à alimentação adequada e saudável, respeitando a diversidade da cultura 

alimentar nacional. Por último, mostramos o fortalecimento da agricultura familiar 

contido nas políticas, programas e ações relacionados ao Plano Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional. 
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5.4. Percepção dos Agricultores Familiares Ecologistas Integrados à 

Cooperativa Sul Ecológica em relação à Certificação de Produtos Orgânicos 

 

5.4.1. O porquê de certificar as hortaliças ecológicas 

 

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, consumidor é toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como 

destinatário final. Por esse motivo, toda vez que alguém compra um produto para 

consumo e não para revendê-lo é considerado um destinatário final do produto e, 

portanto, é um consumidor (SOUZA & GOMES DE MOURA, 2010). 

Neste sentido, cabe considerar que o agricultor familiar integrado a uma 

cooperativa, ao comercializar seus produtos com o mercado institucional, está 

efetivando uma venda direta. Porém, essa regra é válida somente para a 

comercialização institucional no município onde se localizam os agricultores 

familiares integrados e a comunidade beneficiária consumidora.  

Então, vale o controle social, por possibilitar que os beneficiários 

consumidores (comunidades e escolas) possam conhecer a realidade dos 

beneficiários produtores (agricultores familiares). Assim, os agricultores familiares 

que fazem parte de uma Organização de Controle Social (OCS) cadastrada no 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e tenham sido inscritos 

no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, estão legalmente habilitados a 

comercializar seus produtos, como orgânicos, em venda direta, para mercados 

institucionais em que o produto não venha a ser revendido.  

Nessa situação, se incluem as aquisições realizadas pela Conab, por meio 

do PAA, quando para doações de alimentos, e, por escolas e prefeituras, para o 

atendimento da alimentação escolar no âmbito do PNAE. Caso em que se 

encontram os agricultores familiares ecologistas investigados na pesquisa. 

Tendo consciência dessa realidade, a Cooperativa Sul Ecológica, a partir de 

processos participativos (Apêndice E) junto à Rede Ecovida de Agroecologia e 

demais entidades que tratam da certificação participativa, optou por acrescentar, em 

sua unidade enquanto cooperativa, uma OCS. Esta forma de atuação no controle 

social, para a cooperativa e seus cooperados, potencializa a participação efetiva e 
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direta no mercado institucional, pois possibilita a resolução dos impasses da 

certificação dos produtos orgânicos no âmbito da Cooperativa. 

Seguindo a lógica da Cooperativa Sul Ecológica para a certificação da 

produção orgânica dos agricultores familiares ecologistas integrados (Apêndice H) 

através de procedimentos de controle social para venda direta, perguntou-se a estes 

agricultores o que seria, para eles, este mecanismo de certificação. As respostas 

aparecerem com significados diversos, possibilitando a identificação do 

conhecimento sobe o assunto por parte dos agricultores. 

Dos agricultores familiares investigados, aproximadamente 23,7% nos 

responderam que a certificação com controle social para a venda direta se trata de 

uma exigência da Lei Federal sobre Alimentos Orgânicos (Fig. 27). Fato que se torna 

evidente na fala dos agricultores frente os questionamentos realizados durante as 

entrevistas: 

 

A gente é obrigado a faze e se não faz, capaz de ter que sair da 
cooperativa, e eu não quero isso (A. C.). 

Tem que ser certificado pra pode comercializar (M. S.). 
É uma exigência! (H. L.) 
A produção ecológica motiva a certificação... é uma forma de 

comprovar a origem do produto...os programas
41

 vão exigir isso (H. L.). 

 

Outros agricultores familiares ecologistas responderam que a certificação, 

para eles, é uma questão da conscientização, do saber fazer ecológico (21,1%). Um 

número próximo de agricultores familiares ecologistas, disse que a certificação serve 

para dar procedência ao produto (21,1%). Seguindo, há aqueles para os quais a 

certificação serve para evidenciar um produto diferenciado (10,5%) e que ela, a 

certificação com controle social para venda direta, incentiva o agricultor a não só 

trabalhar a Agroecologia, mas a vivenciá-la em seu dia-a-dia com o entorno sócio-

ambiental (10,5%) (Fig. 27).  

Por último, mas não menos importantes, estão na impossibilidade do uso de 

agrotóxicos, numa melhoria da qualidade de vida (7,9%), e a participação de todos 

no processo de construção da certificação (2,6%). Apenas uma minoria não soube 

nos responder a esta indagação (2,6%) (Fig. 27). 

 

                                                 
41

 O agricultor, ao se referir ao termo “programa”, quis dizer os programas como o PAA e o PNAE. 
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O produtor deve ter consciência (A. M.); As pessoas vão saber 
que é um produto livre de agrotóxicos...e isso é muito bom, melhora a 
qualidade de vida da gente e dos outros (S. F.); A gente vai produzir 
alimentos pra quem gosta desse tipo de produto pra ter uma vida mais 
saudável (E. P.); Pra diferenciar os nossos produtos... pra gente se sentir 
valorizados (P. M.); Pra trabalhar mais com o grupo... é importante a gente 
se uni, se ajudá...é isso que equilibra a gente... nosso empenho em fazer 
melhor (D. E.); Assim temos uma representação que nos auxilia no 
processo (M. M.). 

 

 

Figura 27 – Motivos para proceder à certificação de produos orgânicos com controle social para a 
venda direta pela população investigada. 

 

Os dados obtidos através das entrevistas podem ser relacionados ao tempo 

de participação dos agricultores familiares ecologistas investigados nos grupos de 

atuação da Cooperativa Sul Ecológica. Parte significativa deles atua nos grupos da 

Cooperativa entre 06 (seis) e 10 (dez) anos (66,7%), e 33,3% estão atuantes nos 

grupos a menos de cinco anos. Conforme demonstrado na Fig. 28. 
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Figura 28 – Tempo de participação dos agricultores familiares ecologistas investigados nos grupos da 
Cooperativa Sul Ecológica. 

 

 

5.4.2. Possibilidades geradas com a certificação de produtos orgânicos 

 

As questões que norteiam o tema certificação de produtos orgânicos com 

controle social em venda direta nos possibilitaram, através desta pesquisa, estimar 

quais as vantagens e desvantagens do processo, bem como o nível de satisfação 

dos agricultores familiares ecologistas investigados.  

Em relação às vantagens que a certificação de suas hortaliças de base 

ecológica pode trazer à família, 25,6% dos agricultores familiares ecologistas 

investigados responderam que é a garantia da qualidade orgânica. Eles comentaram 

que muitos consumidores duvidam da autenticidade ecológica dos produtos, 

menosprezando todo o trabalho envolvido na produção (Fig. 29). 

 

Vai melhorar no sentido de enxergá o que é ecológico e o que não 
é... o consumidor vai te que reconhece (E. P.); Até o pessoal da região vai 
conhece e vê a nossa realidade (P. M.); A gente vai consegui prova que é 
mesmo ecológico (D. E.); É mais acessível pros pequenos, tem menos 
custo... a gente pode acompanhar o processo todo, porque tem troca (M. 
M.). 
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Figura 29 – Vantagens da certificação de produtos orgânicos com controle social para venda direta. 

 

Outras vantagens contidas nas respostas dos agricultores familiares 

investigados são a comercialização que será facilitada com o certificado de produto 

orgânico (17,9%), a redução do uso de agrotóxicos, vista como um item essencial à 

saúde dos produtores (15,4%), o reconhecimento de produtor ecológico e a 

participação da sociedade no controle social (12,8% cada), a agregação de valor ao 

produto certificado (7,7%), a saúde oriunda de uma alimentação saudável (5,2%) e a 

redução dos custos de certificação, quando comparado à certificação por auditoria 

(2,6%) (Fig. 29). 

Como a certificação com controle social para venda direta prevê a 

participação de todos no processo, além de ser um mecanismo recente de atuação 

para proceder à certificação, metade dos agricultores familiares ecologistas 

investigados (50,0%) afirmaram não enxergarem, até agora, nenhuma desvantagem 

em certificar seus produtos ecológicos. Mas eles comentam que a falta de incentivo 

para a agricultura familiar e base ecológica (16,6%) no que diz respeito às 

tecnologias de produção, pode ser uma desvantagem para a permanência ou para a 

inserção de novas famílias à produção de base ecológica (Fig. 30). 
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As desvantagens para a manutenção dos sistemas de produção de base 

ecológica são a grande exigência em mão-de-obra (10,0%), as possíveis derivas de 

áreas vizinhas que cultivam de forma convencional (6,7%), os custos indiretos 

provenientes dos processos de controle social, como os custos com visitas, 

deslocamentos, entre outros (6,7%), e a burocracia do sistema de certificação, em 

função, principalmente, da exigência do caderno de campo (3,3%). Não sabem ou 

ainda não têm uma opinião formada, totalizam 6,7% da população investigada (Fig. 

30). 

 

 

Figura 30 – Desvantagens da certificação de produtos orgânicos com controle social para venda 
direta. 

 

 

5.4.3. A certificação orgânica de hortaliças amanhã 

 

Toda e qualquer construção requer um preparo mínimo, um estudo 

antecipado, um conhecimento básico do que está por vir e de como deverá ser a 

atuação, o posicionamento em relação ao novo. Porém, tudo o que se refere ao 

novo tem como objetivo atingir um fim. Seguindo o raciocínio, estabelecer metas a 

alcançar é imprescindível para obter êxito em todo processo, desde seu 

desenvolvimento inicial até as fases maduras do projeto. 
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Quando indagados sobre as perspectivas futuras com a certificação dos 

produtos ecológicos, os agricultores familiares ecologistas investigados nos 

responderam que pretendem alcançar novos mercados (34,2%). Outros, pensam no 

aperfeiçoamento da produção de base ecológica (21,1%), na legalização como 

reconhecimento do seu trabalho (15,7%), em incrementos nos preços e geração de 

renda para as famílias (7,9% cada), na saúde de todos e na continuidade do 

processo de ecologização (5,3% cada), e, finalmente, na auto-suficiência dos 

processos produtivos (2,6%) (Fig. 31). 

 

 

Figura 31 – Perspectivas futuras em relação à certificação de produtos orgânicos. 

 

Frases como: 

 

Será uma coisa garantida... ainda vai chegar na mesa de todo 
mundo um produto totalmente ecológico... o pessoal vai visitar a gente e vai 
ver tudinho o que a gente faz de bom... as novas gerações vão saber 
disso... (G. B.).  

 

Quem sabe, num futuro próximo, frases como essas, comentários como 

esses, saiam do papel, da fala, da expressão, para serem a realidade sonhada, 

idealizada por aqueles que acreditam em tempos melhores. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A partir do estudo sobre dos agricultores familiares ecologistas integrados à 

Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda. e que estão inseridos no 

processo de certificação com controle social para venda direta, foi possível se 

chegar a certas conclusões no que diz respeito à aproximação da Legislação 

Federal sobre a produção orgânica e suas práticas de cultivo e vivência.  

Primeiramente, observa-se na população investigada um nível de 

apropriação, tanto em relação à unidade familiar, pelos anos em que a habita e faz 

uso de seus recursos, quanto em relação aos conhecimentos adquiridos ao longo do 

tempo sobre práticas sustentáveis no tempo e no espaço que melhor se adaptam ao 

meio que convivem. Isto se torna evidente na família, principalmente quando é 

possível verificar a ocorrência do retorno financeiro, na incorporação da renda, e do 

reconhecimento de práticas que potencializam a auto-estima, fortalecendo os laços 

entre a produção e o consumo de produtos não apenas orgânicos, mas acima de 

tudo produtos ecológicos. 

Todavia, a falta de insumos específicos para o cultivo de base ecológica e a 

necessidade de incrementos econômicos para a sobrevivência da família rural, como 

o cultivo não-orgânico, quer dizer, convencional, mostra limitações em relação ao 

determinado na legislação. Também, a redução do número de mão-de-obra 

disponível no meio rural e a pouca eficiência durante o período de transição entre o 

cultivo convencional e o orgânico, traz limitações no que diz respeito à qualidade e 

quantidade da produção de hortaliças ecológicas.  

Mesmo assim, as formas de organização social da produção e consumo de 

hortaliças ecológicas por parte dos agricultores familiares ecologistas integrados à 

Cooperativa Sul Ecológica e que compreendem a amostra estudada, bem como 

seus mecanismos de ação priorizando os princípios da Agroecologia, tem se 

mostrado com grande eficácia quando do controle social para a garantia da 

qualidade orgânica. A partir disso, é possível a conexão por meio de um fio condutor 
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entre o concreto real dos agricultores investigados e o concreto abstrato da 

legislação brasileira sobre a produção orgânica. 

No que toca às especificações do mercado institucional sobre a aquisição de 

gêneros alimentícios orgânicos da agricultura familiar, a proximidade das áreas de 

produção e consumo são fatores decisivos na tomada de decisão por parte da 

instituição compradora. Nesta perspectiva, a população investigada encontra-se em 

situação favorável, pois, além da proximidade com o centro urbano onde o mercado 

institucional é desenvolvido, o atendimento por parte dos agricultores familiares 

ecologistas a determinadas especificações de produção ocorrem com fluxo contínuo 

de informações e capacitações. 

Por fim, é notória a participação da população investigada em situações 

onde a produção e comercialização de hortaliças ecológicas ocorre, não apenas por 

questões de cunho econômico, mas, sobretudo, por visualizar modelos onde a 

qualidade de vida da população em geral é possível de ser atingida. Outrossim, a 

garantia da qualidade orgânica por meio da certificação com controle social para a 

venda direta é tratada, pela população investigada, como um processo de 

conscientização, tanto de quem produz quanto de quem consome, para proceder à 

credibilidade do produto e alcançar outros mercados. 

 A partir do exposto, as conclusões direcionam o debate para a importância 

da certificação de produtos orgânicos com controle social para venda direta. Pois é 

evidente a apropriação das técnicas de cultivo de produtos ecológicos por parte da 

população investigada, bem como a interiorização da legislação vigente para a 

produção orgânica e o conseqüente controle social, tão necessário ao 

desenvolvimento de práticas que garantam a qualidade orgânica dos produtos 

cultivados. Nesta lógica, a independência proporcionada pelo fortalecimento das 

relações agricultor-técnico-consumidor, junto ao órgão que representa a classe, cria 

mecanismos próprios de participação efetiva no cotidiano das sociedades. 
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APÊNDICE A – Questionário utilizado com os agricultores familiares ecologistas 

entrevistados. 

 

ENTREVISTA COM BASE EM ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO 

 

1) DADOS GERAIS 

 

a) Nome agricultor:_____________________________________________ 

b) Endereço:__________________________________________________ 

c) Data: ___/___/______ 

d) Integrantes da família: 

INTEGRANTES IDADE SEXO* ESCOLARIDADE** ATIVIDADE PRODUTIVA*** 

     

     

     

     

     

     

    * Sexo: (F) Feminino; (M) Masculino. 
    * Escolaridade: (0) Não estudou; (1) Ensino fundamental incompleto; (2) Ensino fundamental 
completo; (3) Ensino médio incompleto; (4) Ensino médio completo; (5) Ensino superior. 
    *** Atividade produtiva: (0) Nenhuma; (1) Agricultor; (2) Estudante; (3) Do Lar; (4) Agricultor/Do Lar; 
(5) Atividade não-agrícola. 

 

e) Tempo, em anos, que mora no local: _____________________________ 

f) Tamanho da propriedade: _____ha 

g) Renda familiar aproximada: (__) 1 SM; (__) 1 ½ SM; (__) 2 SM; (__) 2 ½ SM; 

(__) 3 SM. 

h) Distância do centro urbano: ____ km da cidade de: ___________________ 

 

 

2) PRODUÇÃO 

CULTURA 
MERCADO R$ NO MERCADO 

TOTAL 
INSTITUCIONAL OUTRO INSTITUCIONAL OUTROS 
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CULTURA 
MERCADO R$ NO MERCADO 

TOTAL 
INSTITUCIONAL OUTRO INSTITUCIONAL OUTROS 
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3) PATRIMÔNIO 

 

a) Casa: (__) Sim; (__) Não.  

Se sim, condições do: 

- Piso: (__) Bom; (__) Regular; (__) Péssimo. 

- Paredes: (__) Bom; (__) Regular; (__) Péssimo. 

- Teto: (__) Bom; (__) Regular; (__) Péssimo. 

 

b) Construções: (__) Galpão; (__) Estufa. 

c) Transporte: (__) Carro; (__) Moto. 

d) Outros: (__) Trator; (__) Arado; (__) Grade; (__) Roçadeira. 

 

 

4) CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS (certificação com controle 

social para venda direta) 

 

a) Toda a produção é de base ecológica: (__) Sim; (__) Não. 

b) Motivações para produzir de acordo com os princípios da Agroecologia: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

c) Tempo, em anos, de cultivo de base ecológica: _______________________ 

d) Formas de separação das áreas de cultivo ecológico das áreas de cultivo não 

ecológico na propriedade: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

e) Formas de separação da propriedade com as propriedades vizinhas: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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f) Formas de aquisição de sementes e mudas: (__) Próprias, faz na 

propriedade; (__) Compradas; (__) Convencionais; (__) Orgânicas. 

g) A recuperação e manutenção da fertilidade do solo são feitas com: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

h) Na prevenção e controle à insetos e doenças são utilizados: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

i) Controle de ervas daninhas: (__) Manual; (__) Roçadeira. 

j) Motivações para proceder à certificação (com controle social para venda 

direta): 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

k) Tempo, em anos, de participação nos grupos agroecológicos: ____________ 

l) Sobre o processo de certificação de produtos “orgânicos”: 

 

Vantagens: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Desvantagens: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Perspectivas: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

     Satisfação: (__) Insatisfeito; (__) Satisfeito; (__) Muito satisfeito. 
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APÊNDICE B – Lista das substâncias e produtos autorizados para uso em 

fertilização e Correção do solo em sistemas orgânicos de produção, estabelecidas 

no anexosVI da Instrução Normativa n.º 64/2008. 

 

SUBSTÂNCIAS E 
PRODUTOS 

CONDIÇÕES GERAIS 

CONDIÇÕES ADICIONAIS PARA 
AS SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS 

OBTIDOS DE SISTEMAS DE 
PRODUÇÃO NÃO ORGÂNICOS 

Compostos. Org., verm. e 
outros resíduos org. de  
origem vegetal e animal 

Quantidade estabelecida em 
função do manejo e da fertilidade 
do solo 

Permitido com a autorização da 
OAC ou da OCS 

Compostos orgânicos 
provenientes  do lixo 
doméstico 

Oriundos da coleta seletiva, 
permitido para culturas perenes 
desde que  bioestabilizado, função 
do manejo e da fertilidade do solo 

Permitido com a autorização do 
OAC ou da OCS 

Excrementos de animais e 
conteúdo de rumem e de 
vísceras 

Proibido aplicação nas partes 
aéreas das plantas 

Compostados e Bioestabilizados 

Biofertilizantes  de origem 
vegetal 

Uso e manejo não causem danos 
à saúde e ao meio ambiente 

Matéria-prima não contenha  
produtos não permitidos pela 
regulamentação da agricultura org. 

Biofertilizantes  de origem 
animal 

Permitidos desde que 
bioestabilizados 

Matéria-prima não contenha 
produtos não permitidos pela 
regulamentação da agricultura org. 

Prod. da aqüicultura e 
pesca  

Permitidos desde que 
Bioestabilizados  

Restrição para contaminação 
química e 
biológica  

Res. Biodigestores e de 
lagoas de decantação e 
fermentação  

Permitidos desde que 
bioestabilizados, não causem 
danos à saúde e ao meio 
ambiente  

Eliminação deste tipo de insumo 
num prazo máximo de cinco anos  

Excrementos humanos e 
de animais domésticos  

Não aplicado a cultivos para 
consumo humano,  

Uso proibido  

Inoculantes, 
microorganismos e 
enzimas  

 
Não sejam geneticamente 
modificados, não causem danos à 
saúde e  ao ambiente  

Pós de rocha   
Teores de metais pesados não 
ultrapassem os níveis máximos 
regulamentados  

Argilas  Proveniente de extração legal   

Substrato para plantas  Obtido sem causar dano ambiental  

Proibido o uso de radiação; sem 
enriquecimento com fertilizantes 
não permitidos  
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SUBSTÂNCIAS E 
PRODUTOS 

CONDIÇÕES GERAIS 

CONDIÇÕES ADICIONAIS PARA 
AS SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS 

OBTIDOS DE SISTEMAS DE 
PRODUÇÃO NÃO ORGÂNICOS 

Produtos, subprodutos e 
resíduos de origem animal 
e vegetal  

Função do manejo e da fertilidade 
do solo  

Proibido o uso de vinhaça 
amônica; desde que não tratados 
com produtos não permitidos  

Escórias industriais de 
reação básica  

 
Permitidas desde que autorizadas 
pelo OAC ou pela OCS  
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APÊNDICE C – Lista das substâncias e práticas permitidas para manejo e controle 

de insetos e doenças nos vegetais em sistemas orgânicos de produção, 

estabelecidas no anexo VIII da Instrução Normativa n.º 64/2008. 

 

SUBSTÂNCIAS E PRÁTICAS 
DESCRIÇÃO, REQUISITOS DE COMPOSIÇÃO E 

CONDIÇÕES DE USO 

Agentes de controle biológico de pragas 
e doenças 

É proibida a utilização de organismos geneticamente 
modificados. 

Armadilhas de insetos, repelentes 
mecânicos e materiais repelentes 

O uso de materiais com substância de ação inseticida 
deverá ser autorizado pelo OAC ou pela OCS. 

Semioquimícos (ferômonio e 
aleloquímicos)  

Enxofre Necessidade de autorização pelo OAC ou pela OCS. 

Caldas bordalesa e sulfocálcica Necessidade de autorização pelo OAC ou pela OCS. 

Sulfato de Alumínio, Silicatos de C e Mg Solução em concentração máxima de 1%. 

Pó de Rocha 
 

Permanganato de potássio Necessidade de autorização pelo OAC ou pela OCS 

Própolis, Bicarbonato de sódio 
 

Cal hidratada, Prep. homeopáticos e 
Biodi. 

 

Extratos de insetos  

Extratos de plantas e outros preparados 
fitoterápicos 

Utilizados livremente 

Sabão e detergente neutros e 
biodegradáveis 

 

Gelatina, Bentonita  

Terras diatomáceas, Dióxido de C, gás 
de N 

Autorização pelo OAC ou pela OCS 

Álcool etílico, Ácidos naturais Autorização pelo OAC ou pela OCS 

Alimentos de origem animal e vegetal Isentos de comp. não autorizados 

Ceras naturais, Óleos essenciais, 
Caseína 

 

Óleos vegetais e derivados, Solventes Autorizado pelo OAC ou pela OCS 



125 

 

 

 

APÊNDICE D – Imagem do desenvolvimento da entrevista semi-estruturada para a 

pesquisa junto ao agricultor familiar de base ecológica integrado à Cooperativa Sul 

Ecológica de Agricultores Familiares Ltda. em sua propriedade. 

 

 

Fig. 1- Realizando a entrevista em um dos agricultores de base ecológica da 

Cooperativa Sul Ecológica investigados. 

 

Fonte: Imagem registrada pela autora em julho/2010 
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APÊNDICE E – Imagem de reunião com um dos grupos com atendidos pela 

Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda.  

 

 

Fig. 1- Reunião com grupo de agricultores de base ecológica da Cooperativa Sul 

Ecológica. 

 

Fonte: Imagem registrada pela autora em maio/2010 
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APÊNDICE F – Imagem de visita realizada por um dos grupos de agricultores 

integrados à Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda. em uma 

propriedade rural de base ecológica. 

 

 

Fig. 1- Conhecendo a propriedade de um dos agricultores do grupo de agricultores 

de base ecológica da Cooperativa Sul Ecológica. 

 

Fonte: Imagem registrada pela autora em junho/2010 
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APÊNDICE G – Imagem da visita do técnico encarregado pela assistência junto às 

famílias de base ecológica investigadas.  

 

 

 

Fig. 1- Observando uma visita do técnico encarregado pela assistência junto à 

produção de base ecológica dos agricultores familiares integrados à Cooperativa Sul 

Ecológica. 

 

Fonte: Imagem registrada pela autora em julho/2010 
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APÊNDICE H – Imagem do Seminário sobre Certificação de Produtos Orgânicos 

realizado pela Cooperativa Sul Ecológica, no município de São Lourenço do Sul, 

com o apoio do MAPA, CAPA e Cresol.  

 

 

 

Fig. 1- Seminário sobre Certificação de Produtos Orgânicos para os agricultores de 

base ecológica da Cooperativa Sul Ecológica. 

 

Fonte: Imagem registrada pela autora em junho/2010 
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APÊNDICE I – Imagem da participação dos agricultores familiares ecologistas 

integrados à Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda. na Feira 

Bem da Terra.  

 

 

 

Fig. 1- Feira de produtos ecológicos Bem da Terra. 

 

Fonte: Imagem registrada pela autora em abril/2010. 
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APÊNDICE J – Imagem do recolhimento dos produtos oriundos da produção de 

base ecológica dos agricultores familiares integrados à Cooperativa Sul Ecológica de 

Agricultores Familiares Ltda. para a posterior entrega no mercado institucional.  

 

 

 

Fig. 1- Realizando o carregamento de produtos para o mercado institucional em um 

dos agricultores de base ecológica da Cooperativa Sul Ecológica investigados. 

 

Fonte: Imagem registrada pela autora em mês/2010 
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APÊNDICE L – Imagem da entrega dos produtos oriundos da produção de base 

ecológica dos agricultores familiares integrados à Cooperativa Sul Ecológica de 

Agricultores Familiares Ltda. junto ao mercado institucional no município de Pelotas, 

RS. 

 

 

 

Fig. 1 - Realizando a entrega de produtos para o mercado institucional. 

 

Fonte: Imagem registrada pela autora em mês/2010 


