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Resumo: A Central de associações de produtores orgânicos do Sul de Minas, mais conhecida
como Orgânicos Sul de Minas (OSM), foi constituída em novembro de 2012, como resultado de
uma grande articulação das associações de agricultores orgânicos da região, apoiados por um
projeto de extensão de apoio ao fortalecimento da Agroecologia, desenvolvido pelo Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) em
parceria com a Emater-MG. O presente trabalho visa relatar sua trajetória, ressaltando a
experiência com a Certificação Participativa e o fortalecimento das ações e projetos em
Agroecologia no Sul de Minas.
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Abstract: The Central de associações de produtores orgânicos do Sul de Minas , better known
as Orgânicos Sul de Minas (OSM), established in November 2012 as a result of a great
articulation of organic farmers associations in the region , supported by an extension project to
support the strengthening of Agroecology, developed by the Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) in partnership with Emater MG. This work aims to describe its history, highlighting the experience with the Participatory
Certification and the strengthening of actions and projects in Agroecology in southern of Minas
Gerais.
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Contexto

A região Sul de Minas é caracterizada geograficamente pelas grandes altitudes, clima
ameno e chuvoso e uma economia fortemente voltada para a agricultura, com
predominância de pequenas propriedades, notadamente de agricultores familiares. A
região apresenta elevado índice de ocupação rural, mostrando ser uma região em que
a atividade rural é uma das bases da economia (Fundação SEADE).
Os cultivos de café, morango, batata e hortaliças, merecem um destaque especial na
região, pois apresentam como culturas de grande importância na geração de emprego
e renda e de divisas para o estado.
Alguns agricultores na região, têm buscado atender os princípios da sustentabilidade,
da produção de qualidade e da preservação ambiental, praticando seus cultivos sob
sistemas orgânicos e contribuindo para o desenvolvimento da Agroecologia. Em razão
disso, o consumo e a produção alimentos orgânicos crescem a cada ano. O fato se
torna evidente pela existência de um número significativo de grupos formais de
agricultores orgânicos com diferentes mecanismos de certificação e comercialização.
Os mecanismos de certificação participativa em propriedades orgânicas da região são
garantidos por meio de ações promovidas por instituições de outros estados,
principalmente São Paulo, gerando um maior custo e dificultando a integração entre os
agricultores.
Neste sentido, a constituição de uma Central das Associações de Produtores
Orgânicos no Sul de Minas (OSM) além de atender uma demanda existente para a
certificação participativa, teve como objetivo também promover o fortalecimento da
Agroecologia na região, por meio da interação dos grupos de produtores orgânicos,
troca de experiências e a comercialização conjunta.
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Descrição da experiência

A OSM foi constituída em 27 de novembro de 2012, como resultado de uma grande
articulação das associações de agricultores orgânicos da região, apoiados por um
projeto de extensão em prol do fortalecimento da Agroecologia, desenvolvido pelo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
(IFSULDEMINAS) em parceria com a Emater-MG. O projeto nasceu da demanda de
agricultores da região, que inspirados pelos movimentos agroecológicos do Estado de
São Paulo e da região sul do país, iniciaram uma mobilização no sentido de constituir
um Sistema Participativo de Garantia (SPG) na região, despertando assim, o interesse
das instituições parceiras em apoiar a iniciativa por meio de ações de extensão.
O início das ações ocorreu em 2012, marcado por uma reunião de representantes das
associações de agricultores orgânicos, promovidos pelo IFSULDEMINAS, que contou
com a participação do Ministério da Agricultura (MAPA), Emater-MG, Associação de
Agricultura Natural de Campinas (ANC) e 10 associações de agricultores orgânicos do
sul de Minas. O encontro, que teve como objetivo promover a interação entre os
grupos, surpreendeu a todos pelo grande número de participantes e evidenciou uma
fragilidade da articulação entre os agricultores, que apesar de estarem na mesma
região, desenvolverem atividades similares, possuírem as mesmas dificuldades e os
mesmos anseios, ainda não se conheciam.
Durante o encontro foi realizado um diagnóstico participativo, buscando levantar
questões sobre as demandas mais emergentes das associações. Como forma de
viabilizar a certificação participativa, promover a integração entre as associações de
produtores orgânicos e destas com as instituições de extensão, ensino e pesquisa da
região, ao final do encontro, foi definido por unanimidade a criação do SPG Sul de
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Minas, onde, uma comissão formada por representantes de cada grupo participante,
além de servidores do IFSULDEMINAS e Emater-MG, deu prosseguimento nas ações.
Após vários meses de reuniões dos grupos de trabalho, aconteceu a Assembleia de
constituição. Em 27 de novembro de 2012, nasceu a “Orgânicos Sul de Minas”,
destacando, dentre seus objetivos, o fortalecimento da Agroecologia e da Agricultura
Orgânica e a formalização dos mecanismos que viabilizam a Certificação Participativa.
Este dia também foi marcado pela definição da realização do I Circuito de Sul Mineiro
de Agroecologia, um evento com a proposta de valorizar as experiência e saberes do
campo, além de promover maior integração e capacitação dos agricultores.

Resultados

Com a criação da Orgânicos Sul de Minas e a previsão estatutária para o
funcionamento de um departamento de certificação, firmou-se o primeiro passo rumo a
constituição do Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC) na
região. A partir deste momento, representações dos agricultores e das instituições
parceiras (IFSULDEMINAS e Emater-MG), com o apoio do MAPA, iniciaram as
tratativas para a composição dos regulamentos, regimento e formulários necessários
para o seu credenciamento no Ministério da Agricultura, que se estendeu durante todo
a ano em curso.
Ao final de 2013, após auditoria de credenciamento com posterior aprovação, a
Orgânicos Sul de Minas, tornou-se a primeira entidade do estado, a ter seu OPAC
credenciado, apta a certificar. Como marco inicial, foi certificado em dezembro de 2013,
20 propriedades de agricultores ligados a Associação Permacultural Montanhas da
Mantiqueira - APOMM, pioneira no processo de construção da metodologia de
certificação no SPG Sul de Minas (FRANCO et al., 2014).
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Consolidada a primeira parte da missão estabelecida em 2012 (criação da central de
associações e do OPAC Sul de Minas), os novos desafios postos foram relativos ao
fortalecimento da rede e expansão do número de agricultores envolvidos no processo
de certificação. Novamente os parceiros tiveram papel importante. O IFSULDEMINAS,
por meio de um Edital Interno de Agroecologia, possibilitou o apoio ao Projeto de
Consolidação do SPG Sul de Minas, que trouxe entre os objetivos, a realização de
ações para a ampliação do número de agricultores orgânicos certificados e o
envolvimento de novas associações e/ou cooperativas na certificação participativa.
Por meio destas ações o trabalho foi se tornando volumoso e atraindo as novas
associações para a certificação participativa do OPAC Sul de Minas. Muitas ações
antecedem ao processo de certificação que envolve o conhecimento da legislação
pelos interessados, preenchimento do caderno do plano de manejo orgânico,
realização das visitas de pares e realização das visitas de verificação. Todas essas
ações, tiveram o apoio da equipe do Projeto de Consolidação do SPG Sul de Minas. Ao
final de 2014, três novas Associações1 cumpriram as exigências estabelecidas e
passaram a compor o grupo de agricultores certificados do OPAC (AAFASD, ABAL e
AAOF) e o número de agricultores certificados saltou para 55.
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