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RESUMO 
 
Procurou-se contextualizar o cultivo orgânico de hortaliças ora praticado em São Paulo, a partir de 
dois exemplos representativos: o do Assentamento ”Mílton Santos“, situado no município de 
Americana e o do Bairro do Verava, no município de Ibiúna. Ambos têm em comum a preocupação 
com a produção de água no âmbito do PDS – Programa de Desenvolvimento Sustentável. Em 
Americana, se trata de um assentamento de reforma agrária em área canavieira tradicional, com o 
solo extremamente degradado pelo cultivo intensivo de cana-de-açúcar por mais de 50 anos de 
cultivo e que apresenta uma camada de solo com cerca de 80 cm compactada em superfície, que 
limita a infiltração de água, fazendo com que apesar do índice pluviométrico médio anual de 1290 
mm, se verifique um regime com amplitudes térmicas diárias por vezes semelhantes à do semiárido 
e ocorrência de déficit hídrico em especial no período de inverno o que vem acarretando déficit no 
suprimento de água para condução da lavoura e até mesmo para dessedentação. Em Ibiúna, o Bairro 
do Verava está inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) de Itupararanga com foco na 
proteção de recursos hídricos. Situado no reverso da Serra de Paranapiacaba e com pluviosidade 
média anual de 1310 mm as normais climatológicas e caracterização climáticas realizadas não 
apresentam déficit hídrico significativo ao longo do ano. Em comum, ambos se caracterizam como 
agricultura de estrutura familiar e enfrentam os mesmos desafios: ausência de assistência técnica 
institucional, falta de experiência com agricultura orgânica, dificuldade de acesso às linhas de 
fomento e estrutura da comercialização precária. Ambos os casos se encontram em estágio que 
poder-se-ia chamar de '‘agricultura de transição convencional para orgânica’' em diferentes estágios 
de implantação, com manutenção do mono cultivo e mecanização, se restringindo a substituição de 
insumos químicos de que se vale a agricultura convencional. Discute-se nesse trabalho as causas 
comuns entre esses casos que influiriam para as dificuldades encontradas e que poderiam ser, entre 
outras: a relativa pouca informação/apoio técnico na implantação dessas práticas agrícolas; a 
subordinação da renda ao capital, que na agricultura convencional se dá pelo uso de insumos e 
tecnologias e na comercialização pela ação dos atravessadores, enquanto que na agricultura 
orgânica isto se materializa na ação das certificadoras. Soma-se a esses fatores a urgência nos 
resultados quando se tratam de práticas que exigem, a partir de sua implantação um tempo maior 
para começarem a apresentar resultados significativos em suas perspectivas produtivas e ecológica. 
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1. Introdução 
A origem deste trabalho decorre a da trajetória de algumas pesquisas realizadas no decorrer de 

disciplinas de graduação, pós-graduação e pesquisa e extensão do Departamento de Geografia da 
Universidade de São Paulo nos Municípios de Americana e Ibiúna que têm como objetivos 
desvendar e colaborar com as práticas agrícolas, o processo de comercialização e adequação às 
exigências ambientais. 

 
Em Americana, o Assentamento Mílton Santos se localiza entre os municípios de Americana e 

Cosmópolis, uma região de latifúndios monocultores de cana-de-açúcar muito próxima das 
metrópoles de São Paulo e Campinas, e tem uma área aproximada de 105ha, sendo  composto por 
muitas famílias de origem urbana. 

 
Estas peculiaridades são um desafio na medida em que os assentados de reforma agrária, para se 

consolidarem na terra, têm que lidar com as formas de subordinação de sua renda ao capital. Isto 
significa que a viabilidade da reforma agrária depende da maneira como estes grupos camponeses 
lidam com o mercado (Bombardi; Manfredini et al., 2009).   

 
Devido a seu histórico de uso intensivo, os maiores desafios impostos aos assentados no tocante 

à produção estão relacionados ao esgotamento do solo e à restrita disponibilidade de água devido à 
compactação do solo e pouca cobertura vegetal que comprometem a infiltração e o armazenamento 
da água pelo solo. 

 
De acordo com a Resolução CONAMA 387, de 27 de dezembro de 2005, os assentados se vêm 

obrigados a assumir o passivo ambiental, concorrendo para a restauração e preservação  dos 
recursos naturais, o que passa necessariamente pela elaboração de um inventário dos componentes 
do meio físico.  Este levantamento envolve o concurso de vários especialistas, o que o torna 
extremamente oneroso e sem que haja linha de financiamento para sua elaboração, acabam se 
inviabilizando.  

 
Por sua vez na região compreendida entre os municípios de Cotia, Vargem Grande e Ibiúna, o 

afluxo de imigrantes japoneses a partir da segunda década do século XX, propiciou a implantação 
de um sistema produtivo comercial, altamente tecnificado, de estrutura familiar e voltado para a 
produção de hortifrutigranjeiros destinados ao abastecimento da Região Metropolitana de S. Paulo 
(RMSP). O sucesso deste cultivo de hortaliças, estimulado pela crescente demanda de uma RMSP, 
que se adensava e expandia, fez com que ele, que inicialmente se instalara nas turfas associadas à 
planície fluvial, passasse a ocupar as vertentes adjacentes, com solos de potencial edáfico mais 
restrito. 

 
Em Ibiúna, no bairro do Verava, tem se verificado uma expansão da Agricultura do tipo 

Orgânica (AO), em substituição à holericultura altamente tecnificada que se pratica na região, o que 
se faz recomendável já que se situa numa Zona de Conservação dos Recursos Hídricos (ZCRH) no 
âmbito da APA.  

 
A agricultura orgânica ali praticada, porém, poderia ser classificada como de transição, já que 

basicamente se restringe a substituição dos insumos químicos, mantendo práticas utilizadas na 
agricultura convencional: a monocultura intensiva, preparo mecânico do solo, incluindo subsolagem 
e irrigação por aspersão, que concorrem para a degradação da estrutura do solo. 

  
 As similaridades entre o Assentamento e os produtores de Ibiúna residem no fato de que ambos 
se caracterizam como agricultura de estrutura familiar e enfrentam desafios semelhantes na sua 
busca pela implantação de práticas agrícolas sustentáveis: a ausência de assistência técnica 
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institucional, falta de experiência com AO, a dificuldade de acesso às linhas de fomento e uma 
estrutura da comercialização precária. 
 
      A agricultura familiar apresenta peculiaridades que a tornam essenciais a um projeto sócio-
econômico-ambiental sustentável para o País: interação gestão-trabalho; criação de maior número 
de postos de trabalho comparativamente ao agronegócio; diversidade de espécies cultivadas e do 
material genético, que atendem tanto a um projeto de segurança alimentar quanto prestam 
relevantes serviços ambientais; se valem de tecnologias de baixo impacto como a rotação de 
cultura, para a manutenção da fertilidade do solo e controle de pragas e doenças. 
 
      Segundo o “Perfil da Agricultura Familiar Brasileira”, publicado pelo Instituto de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA, 2000), cerca de 85,2% dos estabelecimentos agropecuários são 
explorados por produtores familiares. Metade da mão de obra utilizada é da própria família e a mão 
de obra contratada é local, o que contingência o êxodo rural, reduzindo a pressão que ele exerce 
sobre os centros urbanos.  
 
      Outros dados levantados no  Censo Agropecuário 2006 - IBGE, reforçam a importância da 
agricultura familiar na produção dos  itens que compõem os produtos alimentares básicos dos 
brasileiros, podendo serem citados a produção de leite, aves e suínos com participação superior a 
50%, do café (38%) e arroz (34%), o milho (46%), feijão (70%) e mandioca com 87% .  
 
       No tocante a produção da AF, dados do Censo indicam que os  estabelecimentos agrícolas 
familiares respondem pela maior parte da produção agrícola do país e  mesmo no caso de culturas 
voltadas ao grande agronegócio, uma parcela expressiva é de produção familiar, exemplificada no 
caso do Estado de SP onde a AF responde por 1/3 do valor de produção de cana de açúcar 
(Abramovay, 1998). 
 
      O INCRA em seu estudo sobre o perfil da agricultura familiar no país (2000) conclui que 
enquanto os agricultores familiares representam 85,2% do total de estabelecimentos, ocupando 
30,5% da área totais e responsáveis por 37,9% do valor da produção agropecuária nacional, 
recebem apenas 25,3% do total do financiamento destinado a agricultura. 
 
     Na criação do PRONAF o governo reconhece a importância da AF, porém a implementação das 
ações previstas no programa tem sido efetivamente realizadas de uma forma limitada em face da 
importância da AF. Segundo Wanderley (2001) a prioridade dada pelo governo ao agronegócio em 
detrimento da agricultura familiar pode ser avaliada pelo fato de que 70% do volume de recursos de 
crédito disponibilizado para a agricultura nacional foi destinado ao agronegócio. 
 
     O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, é uma política 
pública criada em 1996, durante o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, através do 
Decreto 1.946 e objetiva promover o desenvolvimento sustentável da Agricultura Familiar (AF), 
sendo esta definida como "uma forma de produção onde predomina a interação entre gestão e 
trabalho; são os agricultores familiares que dirigem o processo produtivo, dando ênfase na 
diversificação e utilizando o trabalho familiar, eventualmente complementado pelo trabalho 
assalariado" (MDA, 2015) 
 
     O PRONAF se propõe a atender pequenos produtores rurais e possibilitar a elevação de sua 
capacidade produtiva, gerar emprego e renda e contribuir para a redução das desigualdades sociais 
através de ações como o fornecimento de crédito aos agricultores familiares e programas como o de 
Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER. 
 
      No período analisado, os agricultores do Assentamento Milton Santos e de Ibiúna não 
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conseguiram superar as barreiras burocráticas para ter acesso ao credito disponibilizado.  Esses 
agricultores familiares, jamais ouviram falar no ATER. Por outro lado, a CATI – Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integrada, do Estado de São Paulo, mantem seus projetos e ações, centrados no 
agronegócio. 
 
 
 
2.   Americana 

 

O envolvimento com o Assentamento Mílton Santos começou a partir de trabalhos realizados  a 
partir da Disciplina Geografia Agrária, de Graduação e do Programa de Extensão Ensinar com 
Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de S. Paulo, no 
ano de 2009. Como resultado desses trabalhos foi feito um levantamento preliminar do meio físico e 
dos desafios enfrentados para a sustentabilidade das famílias assentadas. 

A Fotografia 1 a seguir representa uma vista geral do Assentamento Milton Santos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fotografia 1: Vista do Assentamento. 

 
 
 2.1  Histórico dos agricultores 
 
 
 O que diferencia o Assentamento Milton Santos de grande parte de outros assentamentos do 
Estado de São Paulo é a composição das famílias, a maioria de origem urbana, além de estar 
localizado em uma região de latifúndios monocultores de cana-de-açúcar e a proximidade das 
metrópoles de São Paulo e Campinas (Bombardi et al, 2009). 
 
 Apesar da origem diversa das famílias, parte significativa possui vivência na cidade e 
alguma ligação na infância e ou juventude no meio rural. As famílias buscam formas diversas de 
produzir. No geral verifica-se alguma forma de agricultura consorciada em que são empregados 
diferentes tipos de leguminosas e tubérculos, além de frutíferas e hortaliças. 
 Dados levantados por Souza (2012) que em seu trabalho mapeou a origem e trajetória de 
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vida de uma parcela significativa dos Assentados, sendo que de um universo amostral de 34 
famílias, 26 declararam ter origem rural, em geral trabalhando em pequenas propriedades de suas 
famílias na juventude ou como meeiros e alguns no agronegócio em geral como cortadores de cana-
de-açúcar ou colheita de cítricos, entretanto as profissões mais comuns entre os Assentados são 
relacionadas à construção civil - 10 deles declararam trabalhar como pedreiros.    
 
 Do total da amostra, 27 viviam em cidades, um veio do campo e quanto aos restantes não foi 
possível obter a informações, a região de origem dos mesmos se concentra nos estados das regiões 
Sul, com destaque para o estado do Paraná (8 entrevistados), no Sudeste, São Paulo (7) e Minas 
Gerais (3), do Nordeste a Bahia (4) e Pernambuco (2). 
 
 
 2.2  Caracterização do meio físico 

 
 
O município de Americana está assentado sobre sedimentos do Grupo Tubarão, em relevo suave 

ondulado, com declividades inferiores à 7%, Na área do Assentamento Comuna da Terra “Milton 
Santos”, um levantamento expedito das características morfológicas, permitiu identificar a tipologia 
dos solos que compõem a cobertura pedológica na área do assentamento como uma associação de 
Latossolos, Cambissolos e Neossolos Litólicos, de acordo com o SiBCS / EMBRAPA (2006). 

As maiores dificuldades encontradas pelas famílias assentadas, se dão principalmente pela 
exigüidade dos lotes, com no máximo 2 ha cada e a predominância de Neossolos Litólicos e 
Cambissolos em sua maior parte, extremamente degradados pelo cultivo intensivo de cana-de-
açúcar por mais de 50 anos. 

Um dos resultados obtidos foi o Mapa 1, síntese preliminar do Assentamento, executado em 
ambiente Spring e apresentado a seguir. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 1 – Assentamento Mílton Santos, solos e limites dos lotes e solos.  

Org.: Me. Claudio E. Andreoti. 
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Os Latossolos, de textura média, com pH<4, apresentam uma camada compactada com cerca 
de 80 cm de profundidade, limitante à infiltração de água e ao desenvolvimento das raízes. 

 
Desse modo, apesar de um índice pluviométrico médio anual de 1290 mm, verifica-se um 

regime com amplitudes térmicas diárias por vezes semelhantes às do semiárido e a ocorrência de 
déficits hídricos é frequente, em especial no período de inverno o que vem acarretando déficit no 
suprimento de água para condução da lavoura e até mesmo para dessedentação. 
 
      O pH ácido, temperaturas elevadas e a falta de umidade, representam uma limitação ao 
estabelecimento de uma endopedofauna que pudesse concorrer para a restauração da estrutura 
pedológica. 
 
 

3. Ibiúna 
 

A participação da equipe do Laboratório de Pedologia/FFLCH/USP, na montagem do projeto de 
implantação do CEDRUS – Centro de Estudos para o Desenvolvimento Rural Sustentável, na 
Fazenda Morros Verdes, situada no bairro do Verava, resultou nos seguintes trabalhos científicos:  
Samora,P.,  Avaliação de critérios técnicos para a definição de Áreas de Proteção Permanente-
APP, Tese de graduação individual, Vieira, A.J.W.L., Processos de governança em áreas de 
Proteção Ambiental. Análise a partir do Conselho Gestor da APA Itupararanga-SP, dissertação de 
mestrado e Andreotti, C.E., Avaliação da eficiência de um sistema agroflorestal na recuperação de 
um solo degradado por pastoreio, dissertação de mestrado. 
 

A Fotografia 2 que segue representa uma típica plantação de hortaliças e foi feita  no Bairro do 
Verava durante a execução de um dos trabalhos citados acima. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fotografia 2– Cultivo de olerícolas em Ibiúna. 
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3.1  Histórico dos agricultores 
 
 
Historicamente pela disponibilidade de terras, não ocupadas pelos latifúndios cafeeiros do 

século XIX, pois as características fisiográficas locais não eram tão propícias como as encontradas 
no eixo noroeste paulista, além da proximidade do mercado consumidor da cidade de São Paulo em 
expansão, a região de Ibiúna possibilitou a implantação de pequenas propriedades com foco na 
holericultura. 
 

Ainda hoje a agricultura possui o papel de destaque na economia do município, com cerca de 
dois terços da população vivendo na sua área rural em um total de 1378 Unidades de Produção 
Agropecuárias (UPA), sendo que 1160 destas possuem área de até 10 hectares. Segundo o mesmo 
censo, 1076 contam com o trabalho dos familiares do proprietário e em 837 existem trabalhadores 
permanentes empregados. (LUPA, 2007). Uma observação digna de nota é que nenhum dos censos 
consultados fazem distinção ou levantamento sobre a qualificação orgânica ou não das UPAs.  
 

Ali ainda se constata, portanto, a existência de um remanescente significativo de produção 
agrícola conduzido por pequenos proprietários ou arrendatários (estes últimos segundo o censo 
agrícola (IBGE, 2006)) somam pouco mais de 200 UPAs) e as principais espécies agrícolas 
produzidas são o alface, brócolis, cebola, batata, tomate e outras hortaliças sendo esta produção 
destinada ao abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo.  
 

Os sistemas de cultivo ali praticados por esses pequenos agricultores geralmente envolvem a 
utilização intensiva de agroecossistemas convencionais ainda que o avanço de agroecossistemas do 
tipo orgânico ou agricultura orgânica (AO) tenha sido importante nos últimos anos. 
 

Nas últimas décadas esse sistema produtivo vem sido adotado pelos produtores como resposta 
às exigências ambientais e dos novos padrões de consumo visando uma vida mais saudável e 
ecologicamente consciente e tem se verificado em algumas áreas do município, especialmente na 
região do bairro do Verava.  
 

A expansão da AO em substituição à olericultura altamente tecnificada, que se realmente 
praticada sob a proposta agroecológica seria recomendável já que ali muitas propriedades se 
localizam em Zona de Conservação dos Recursos Hídricos (ZCRH) no âmbito da APA de 
Itupararanga.  
 

Ainda que o número preciso de propriedades do Bairro que optaram pela AO não tenha sido 
estabelecido com precisão, Kerber (2010) constata que das cerca de 80 famílias de produtores 
presentes no bairro “a maioria se dedica à agricultura de base ecológica”. 
 

 
3.2  Caracterização do meio físico 
 
Estudos sobre a pedologia do local identificaram o predomínio de Cambissolos e Neossolos 

Litólicos, ambos com pouca profundidade e de potencial produtivo bastante restrito, porém que se 
desenvolveram sobre espessos pacotes de alteritas de micaxisto friáveis e que representam um 
considerável reservatório de nutrientes.  
 

A Carta 1 - Clinográfica a seguir, que representa a declividade de uma das áreas de estudo, 
localizada no bairro do Verava. 
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Carta 1 – Declividades presentes na Faz. Morros Verdes – Ibiúna. Org.: Me. Claudio E. Andreoti. 
 

O bairro do Verava, Ibiúna, está assentado sobre rochas metamórficas, constituídas 
principalmente por micaxistos, em relevo de morros altos, com declividades entre 12 a 20% o que 
pode ser constatado na Carta.  

Os solos predominantes nas vertentes são os Cambissolos Háplicos, pouco espessos, com 
pedogênese incipiente e horizonte superficial moderado. Nos terraços associados à planície fluvial, 
verifica-se a presença de turfas, um exemplo representativo dos solos presentes na região pode ser 
visto no Mapa 2 a seguir, que representa a mesma área no Bairro do Verava da Carta 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mapa 2 – Solos, Faz. Morros Verdes. Org.: Me. Claudio E. Andreoti. 
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Quanto à climatologia local, ao contrário de Americana, apesar de um índice pluviométrico 

médio semelhante àquele município (1290 mm anuais), o regime térmico é mais ameno o que não 
acarreta déficits hídricos significativos às culturas ainda que o relevo movimentado concorra para a 
elevada erosão do solo (Andreoti, 2012).  
 

A região do município de Ibiúna faz parte da área de captação do reservatório de Furnas, 
responsável por cerca de 65% do abastecimento de água da região do médio Sorocaba, porém as 
praticas agrícolas convencionais tradicionalmente praticadas na região, caracterizadas pelo amplo 
uso de pesticidas, de preparo mecânico do solo, irrigação e remoção da mata ciliar têm contribuído 
para o aumento do assoreamento e prejudicado a qualidade da água nos corpos d'água ali presentes 
e, além disso, nas margens da represa além de agroecossistemas agropecuários, tem havido um 
aumento de áreas ocupadas por empreendimentos imobiliários, como chácaras e casas de recreio 
(SMA, 2010).  
 
 

 
4.  Práticas agrícolas 

 
Como se pode constatar na Tabela 1 abaixo, as técnicas agrícolas praticadas pelos agricultores 

de Ibiúna e de americana são equivalentes.  A diferença marcante se dá quanto a destinação dos 
restos vegetais associados ao sistema produtivo.   

 
Em Americana, os restos vegetais são destinados a alimentação de galinhas, porcos, carneiros e 

cabritos criados. Nos casos estudados em Ibiúna não foram encontradas criações de animais de 
pequeno porte. Os restos vegetais, incluindo folhas praguejadas e doentes, são dispostos sobre os 
canteiros Isto acarreta, ao longo do tempo, um aumento do potencial de inóculo de pragas e 
doenças, tornando praticamente impossível evitar o uso de agrotóxicos. 

 
Objetivo Ibiúna Americana 

Preparo do solo Aração, gradagem, subsolagem Aração, gradagem, subsolagem 
Plantio Manual Manual 

Adubação Cama de frango* Cama de frango** 
Controle de pH Calagem Calagem 

Água Irrigação por aspersão Irrigação por esguicho 
Controle de invasoras Cobertura plástica Catação manual 

Controle de pragas Sem informação Caldas, óleo de Nee 
Controle de doenças Eliminação de plantas afetadas Eliminação de plantas afetadas 

 *Cama de galinha adquirida junto a certificadora a cada ciclo de cultivo 
 ** Cama de galinha adquirida junto a aviários locais  - uso eventual 

 
Tabela 1 – práticas agrícolas empregadas no cultivo de hortaliças.  

Org.: Profa. Dra. Sidneide Manfredini 
 

 
5. Perspectivas Agroecológicas e a Agricultura Familiar 
  
 Uma das mais utilizadas das técnicas agroecológicas é a AO que, apesar do seu enfoque 
agroecológico, na prática tem sido realizada de uma maneira simplificada pela substituição dos 
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insumos químicos da agricultura convencional por insumos ditos '‘orgânicos’': fertilizantes oriundos 
do processo de compostagem, defensivos a base de organismos e micro-organismos para controle 
biológico, micronutrientes para controle de doenças e a adubação proveniente de fontes minerais de 
origem natural, normalmente fornecidas pelas certificadoras. 
 
 Para o consumidor, a motivação para o consumo de produtos com origem orgânica basicamente 
se deve à possibilidade de benefícios à saúde, inerentes ao consumo de um produto sem utilização 
de agrotóxicos em sua produção, por outro lado, preocupações ambientais associadas à produção 
são apontadas no máximo como uma motivação secundária para o consumo de tais produtos.  
 
 Desse modo uma crítica que pode ser feita é que as demandas de mercado e de consumo, com 
apenas uma preocupação secundária e limitada com relação à questão ambiental, minimizam a 
questão ecológica em relação à produção.  
 
 Em função disso, ocorre o estabelecimento de sistemas de produção que praticamente não se 
diferenciam dos sistemas produtivos convencionais em busca do aumento da eficiência pela 
simplificação dos sistemas agrícolas em detrimento da maior complexidade como necessária em 
sistemas agroecológicos. 
 
 Ocorre neste caso uma busca de continuadas colheitas com base na importação de insumos 
externos como adubos orgânicos e defensivos naturais, que, em certa medida, caracterizam este tipo 
de produção como uma agricultura apenas de substituição de insumos, pois pouco altera a lógica de 
produção da agricultura convencional principalmente no que concerne à subordinação da renda ao 
capital. 
 
 O objetivo seria obter um "produto de grife", como forma de obter um melhor rendimento em 
um mercado em expansão para este tipo de produção, muito mais do que preocupações ecológicas 
legítimas. O atendimento às exigências deste mercado específico, resulta no descarte de até 70% da 
produção, simplesmente por que seu aspecto não é fotogênico, mesmo que suas propriedades 
organolépticas sejam adequadas. Esse desperdício não pode ser aceito numa perspectiva de 
sustentabilidade 
 
 O Brasil possui cerca de 20.000 produtores orgânicos, em sua maioria (cerca de 80%) 
produtores familiares, a área utilizada em AO é de aproximadamente 932.000 Ha, segundo o Censo 
Agrícola (IBGE, 2006). De acordo com dados do censo agropecuário estadual LUPA ( 2007) o 
Estado de São Paulo possui cerca de 1.000 produtores com uma área total de 32.100 Ha destinados 
a essa modalidade agroecológica. 
 
 Para comercializar um produto orgânico de acordo com a legislação brasileira, os produtores 
têm três caminhos possíveis (MAPA, 2014). 
 
Certificação por Auditoria, as vezes chamada de certificação comercial é a realizada por 
certificadoras públicas ou privadas, credenciadas no Ministério da Agricultura, de acordo com , 
procedimentos, critérios e requisitos técnicos estabelecidos pela legislação brasileira. 
Sistema Participativo de Garantia (SPG), se dá pela responsabilidade coletiva dos membros do 
sistema, os produtores, consumidores, técnicos e outros interessados por meio de um Organismo 
Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC) legalmente constituído que promove Visitas 
de Verificação da Conformidade por meio das Comissões de Avaliação e visitas de pares com 
frequência anual a cada produtor ou fornecedor. 
Controle Social na Venda Direta (CSVD), voltado para pequenos agricultores familiares que 
devem se organizar por meio das Organizações de Controle Social (OCS), órgãos fiscalizadores 
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formados por um grupo, associação, cooperativa ou consórcio, que orientam sobre a qualidade dos 
produtos, fornecendo credibilidade através de uma organização, porém sem a necessidade de uma 
personalidade jurídica por parte dos produtores familiares. 

A falta de tradição de participação associativa e de conhecimento dos mecanismos burocráticos 
para encaminhar o processo de oficialização das diferentes formas associativas, tem induzido à 
adesão da maioria dos agricultores orgânicos junto as certificadoras. 

Tendo em vista as essas perspectivas, passaremos a analisar a situação dos produtores nos 
Municípios de Americana e de Ibiúna, dos quais se pode dizer resumidamente que, apesar das 
tentativas iniciais de implementar praticas associativas entre os produtores, no decorrer de sua 
implementação acabaram, de uma maneira ou de outra, sendo conduzidos a se incorporarem ao 
sistema de certificadoras comerciais, o que representa a institucionalização da subordinação da 
renda ao capital. 

 
Relativamente à comercialização, o desafio enfrentado pelos Assentados de Americana é a 

dificuldade de se inserir na cadeia de comercialização. O Assentamento optou em grande parte pela 
produção do tipo orgânica, se dedicando à olericultura e fruticultura, ainda que à época as espécies 
frutíferas, recém-plantadas, ainda não haviam atingido a idade produtiva a exceção das bananas. 

 
       Na ocasião das visitas a comercialização dos produtos se dava através de alguns canais, um 
deles a venda para mercados próximos, por iniciativa de acordo entre alguns agricultores e 
comerciantes locais, outro canal de venda é uma feira orgânica realizada no campus da ESALQ-
USP localizado em Piracicaba.  

Porém o principal destino da produção era a venda para o Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB)1, um mecanismo complementar ao 
Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf) que promove a aquisição de alimentos de 
agricultores familiares diretamente,  destinando-os à formação de estoques governamentais ou à 
doação para pessoas ou instituições atendidas por programas sociais locais, porém os valores 
praticados geralmente estão muito abaixo dos praticados pelo mercado. 
 

Por não fazerem parte do SPG, outros canais de comercialização de produtos orgânicos ainda 
não tinham sido acessados pelos Assentados, como a Associação de Agricultura Natural de 
Campinas e Região (ANC) que agrega produtores dos municípios de Campinas, Americana, 
Socorro e outros, e é a responsável pela certificação dos produtos orgânicos através do SPG e 
também organiza feiras de produtos orgânicos, como as realizadas no Centro de Convivência 
Cultural Carlos Gomes, no Parque Ecológico Emílio José Salim e a do Bosque dos Jequitibás e 
também na cidade de S. Paulo, no Parque da Água Branca. 
 

E também outros meios de comercialização diretos, como as vendas via internet ou telefone, 
em geral praticadas por produtores mais capitalizados e entregues por caminhões no próprio 
domicílio ou outras como o agroturismo, com vendas no local ou o “colha e pague”, dependendo da 
facilidade de acesso à propriedade (Tassi, 2011). 
 

No caso dos produtores do município de Ibiúna, a agricultura de base ecológica no Verava teve 
origem com o movimento popular denominado “Projeto Campo Cidade/Vida” (PCC/V), iniciado 
em 1989, surgido em encontros religiosos e só ganhou força depois da criação da Associação dos 
Pequenos Produtores de Ibiúna (APPRI) na década de 1990. 
 

                                                 
1  Preços atuais praticados pelo PAA para alguns produtos na região: Alface: R$ 0,46/unidade, Tomate: R$ 3,50/kg, Cebola: 
R$ 1,85/kg, Milho: R$ 0,65/kg, Mandioca: R$ 0,55/kg, Banana: R$ 2,10/kg. <http://www.conab.gov.br/detalhe.php?a=1135&t=2> 
acesso em 07/12/2014 
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As principais razões para a mudança para uma agricultura mais “ecológica” foram a questão 
econômica em primeiro lugar, segundo Kerber & Abreu (2010) em mais de 70% dos casos 
estudados a mudança foi motivada pela busca do aumento de renda através de um novo nicho de 
mercado e maior valor agregado ao produto. 
 

Seguido a isso outro motivador foi a questão da saúde, citada por aproximadamente 20% dos 
agricultores, relativo a problemas de saúde devido ao uso intensivo dos produtos químicos no 
sistema de produção convencional e, por fim, cerca de 10% consideraram uma maior autonomia e 
independência na comercialização, evitando o sistema de venda à CEAGESP, que não oferecia 
segurança para os agricultores. 
 

O acesso ao mercado orgânico pelos produtores locais se dá em sua maior parte pelo sistema de 
Certificação por Auditoria, ou seja, comercial. A estrutura pioneira na região foi a Horta e Arte, 
ainda que formada inicialmente como uma associação passou a ser um sistema de intermediação 
empresarial, atuando também no fornecimento de assistência técnica e venda de insumos orgânicos. 
 

Desse modo, atuando em um mercado iniciante e em expansão houve no começo um forte 
crescimento, com ganhos e melhorias nas condições dos agricultores, porém com o tempo e a 
entrada de outros competidores a relação entre os atores passou a ter problemas, pois a produção só 
podia destinar-se para esta empresa, mesmo quando esta não absorvia a totalidade da produção, 
gerando assim uma dependência, com altas perdas e falta de retorno do investimento realizado. 
  

Tal fato tem levado vários agricultores  a se desvincularem deste esquema e passar a outros, sob 
forma de cooperativas (sistema SPG) ou mesmo com novas empresas certificadoras comerciais que 
passaram a atuar no mercado. 

 
 

6. Considerações Finais 
 

Ainda que a AO parta de uma proposta agroecológica, o que se constata na prática é que muitas 
vezes esta tem se dado sem uma assistência técnica institucional que oriente práticas de cultivo, 
financiamentos, ou mesmo, estruturas mais justas de comercialização e, assim sob muitos aspectos 
as práticas agrícolas ali presentes poderiam ser classificadas como de transição pois restringem-se à 
substituição dos insumos químicos enquanto mantêm praticas agrícolas convencionais como a 
monocultura intensiva, o preparo mecânico do solo, incluindo subsolagem e irrigação por aspersão, 
que concorrem para a degradação da estrutura do solo. 
 

Desse modo não é totalmente atendida a necessidade de proteção ambiental das regiões  nem a 
sua recuperação, pois ali se apresentam muitas áreas com indícios de degradação pelo histórico de 
utilização como pastagens, plantio de eucalipto e produção de carvão, formas de uso que implicam 
em rareamento e simplificação da biodiversidade. 
 

Quanto ao aspecto social, de um modo geral ainda que a AO efetivamente tenha trazido novas 
perspectivas aos pequenos produtores e melhorado alguns aspectos relativos a sua vida, ao acesso a 
novas informações e uma maior consciência ambiental e social, levando a uma maior percepção 
quanto às vantagens de trabalhar de forma coletiva - em ambos os casos estudados foram formadas 
associações e cooperativas entre os produtores e Assentados. 
 

Porém esses ganhos são ainda pouco expressivos devido  a dimensão social e fragilidade desses 
atores frente a lógica da reprodução social na qual estão inseridos, limitados pela falta ou 
deficiência da assistência técnica e financeira e a baixa qualidade de educação, saúde, orientação e 
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acompanhamento prestadas às comunidades. 
 
 

Ao contrário de Americana, onde o grupo que não possui vivência rural, nem o sentimento de 
pertencimento ao meio ainda se encontra em processo de inserção á produção agrícola, os 
agricultores de Ibiúna já incorporam diversas características da agricultura familiar tais como a 
relação íntima entre trabalho e gestão, a multifuncionalidade no uso do espaço, diversidade dos 
cultivos, o uso de tecnologias de baixo impacto e tomada de decisões ágeis ligadas a 
imprevisibilidade do processo produtivo ampliam o rendimento do trabalho, contribuindo que a 
produtividade por área frequentemente seja maior do que a encontrada em grandes propriedades 
rurais. 
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