
Comissão da produção Orgânica do Estado de Santa Catarina – CPOrg/SC

Produção Orgânica, Agroecologia e Agricultura Familiar em Santa 
Catarina: a necessidade de priorizar políticas públicas

Santa Catarina (SC) possui cerca de 6,2 milhões de habitantes dos quais cerca 
de  16%  vivem  no  meio  rural  (IBGE,  2010).   Sua  economia  agrícola  está 
baseada  na  pequena  propriedade  de  agricultura  familiar.  Segundo  o  IBGE 
(2006), 88,4% das propriedades estão em extratos inferiores a 50 hectares e 
representam  40,6%  da  área.  A  agricultura  familiar  representa  87%  dos 
estabelecimentos que ocupam 44% da área. O relevo predominante é bastante 
acidentado,  com  restrições  tecnológicas  e  ambientais  ao  cultivo.  Essas 
condições favorecem o desenvolvimento de uma agricultura de bases mais 
sustentáveis  e  que  privilegie  uma maior  apropriação  pelos  agricultores  dos 
valores agregados ao longo das atividades entre a produção e o consumo.

As  tendências  vêm  apontando  para  a  continuidade  tanto  do  crescimento 
populacional como do êxodo rural, embora num ritmo decrescente. Isso, por 
um lado, tem ocasionado o adensamento das cidades, principalmente  as do 
litoral; por outro,  o esvaziamento das comunidades rurais. Assim têm crescido 
e se consolidado diversos  mercados regionais de alimentos ao tempo em que 
se  reduz  o número de agricultores,   os quais passam de  produtores de 
alimentos para consumidores urbanos. 

Ao lado dessas tendências populacionais, a expectativa de melhoria da renda, 
da qualidade de vida e dos índices de desenvolvimento humano em várias 
partes do mundo, especialmente em países como Brasil, China, Rússia e Índia, 
deverá  ocasionar  grandes transformações no mercado de alimentos.  Essas 
transformações  se  darão  não  somente  no  volume  produzido  e  nos  fluxos 
comercializados,  mas  também  nos  aspectos  referentes  à  qualidade  e 
diversidade dos alimentos consumidos. (EPAGRI/CEPA, 2010)

Dados  mostram  que,  com  o  aumento  de  renda  e  a  melhora  nos  níveis 
educacionais, crescem os cuidados dos consumidores com  nutrição e  saúde 
e, por sua vez, aumentam as exigências por alimentos de melhor qualidade. 
Assim,  a  expectativa  é  de  um aumento  global  significativo  no  consumo de 
frutas e hortaliças, de alimentos funcionais e diferenciados, de produtos com 
identificação territorial e de uma crescente rejeição ao uso de agrotóxicos na 
produção de alimentos. Ao lado da crescente preocupação dos consumidores 
com questões relativas à saúde, a maior consciência acerca da problemática 
ambiental  deverá  exercer  pressão  para  que  o  “mundo”  repense  a  maneira 
como  os  alimentos  estão  sendo  produzidos.  As  exigências  sanitárias, 
ambientais e sociais no mercado deverão ser também ampliadas e as questões 
da sustentabilidade deverão sair do debate para entrar na ação efetiva. Isso 
deverá proporcionar as condições para ampliar as bases do conhecimento em 
direção a produtos e serviços mais sustentáveis, onde a produção e o comércio 
dos orgânicos deverá ganhar espaço. (EPAGRI/CEPA, 2010)

O crescente aumento da produção mundial de produtos orgânicos e a evolução 
do consumo nos países ricos, confirmam essas tendências. Entre 1999 a 2008 
a área total  de cultivo orgânico no mundo triplicou. Somente na França, no 
período entre 1999 e 2009, o número de propriedades certificadas passou de 7 
mil para 16,4 mil, sendo que  a área mais do que triplicou no período. A receita 
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no mercado global de alimentos e bebidas orgânicas passou de US$ 15 bilhões 
em 1999 para US$ 51 bilhões em 2008 (FiBI/IFOAM. Survey 2009 E 2011).

Em SC a grande maioria dos agricultores orgânicos é composta de pequenos 
produtores.  A  produção  voltada à  exportação  é  praticamente  inexistente.  A 
atividade  começa,  no  entanto,  a  buscar  circuitos  mais  longos  de 
comercialização.  Parte  da  produção  industrializada  e  de  produtos  menos 
perecíveis  ou  minimamente  processados,  já  está  atingindo  mercados  como 
Curitiba,  Rio  de  Janeiro  ou  São  Paulo.  A  participação  desses  mercados 
também deverá crescer nos próximos anos.

Segundo dados do IBGE (2006) 3.600 famílias produzem alimentos orgânicos 
em nosso estado,  sendo que a  maioria  das famílias produz para a própria 
subsistência ou comercializam pequenos excedentes. Já o Centro de Estudos 
Sócio Econômicos/CEPA da EPAGRI verificou em 2009 a existência de 277 
agroindústrias  familiares  orgânicas,  sendo  110  devidamente  formalizadas  e 
apenas 69 certificadas. 82% são empresas individuais. (tabela 2).

Buscando aprofundar ainda mais a questão a EPAGRI realizou levantamento 
em 2010 com 603 famílias de produtores orgânicos distribuídas em todas as 
regiões do estado que tinham na comercialização de produtos orgânicos sua 
principal fonte de renda. 

As  603  propriedades  pesquisadas  dispõem  de  uma  área  total  de  11.160 
hectares, dos quais 3.850 hectares são destinados à produção orgânica.  A 
região de Araranguá é a que tem maior área destinada à Agricultura Orgânica, 
seguida pela região de São Miguel do Oeste e a de Florianópolis (Tabela 1). 

Na média do Estado, o agricultor orgânico, chefe da unidade produtiva, tem 48 
anos  de  idade,  primeiro  grau  incompleto.  Os  entrevistados  declararam,  na 
média estadual, estar há 35 anos na agricultura, e há 9 anos na Agricultura 
Orgânica. A região mais tradicional na atividade orgânica é a de Maravilha, 
seguida pela de Blumenau e a de Joaçaba. A maioria dos agricultores pretende 
continuar produzindo orgânicos (96%), e 88% pretendem investir na atividade. 
Esses últimos dados evidenciam o alto  nível  de satisfação com a atividade 
entre os entrevistados. 

Há ainda que se considerar a existência de um grande número de famílias 
rurais  que  produzem  de  maneira  natural,  mas  que  estão  fora  do  mercado 
tradicional. São, por exemplo, os extrativistas (pinhão- 11 mil famílias, palmito-2 
a 3 mil  famílias),  os quintais  rurais  e  urbanos,  os produtores de vime,  etc. 
Também muitas outras necessitam de apoio e orientação para reconversão 
produtiva,  como é  o  caso  dos  produtores  de  fumo,  e  que  têm encontrado 
grande dificuldade de encontrar alternativas viáveis.

         Cabe ainda ressaltar que a  adoção de práticas orgânicas na produção de 
alimentos  prevê  conseqüências  ambientais  e  sociais  relevantes,  seja  na 
promoção  de  um  maior  equilíbrio  ambiental  através  da  manutenção  da 
biodiversidade  e  da  maior  fixação  de  carbono  nos  solos,  seja  através  do 
desenvolvimento  de  um segmento  de  mercado de  produtos  de  maior  valor 
agregado.
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Finalmente,  considerando-se  o  nível  de  satisfação  dos  agricultores 
catarinenses,  que  apesar  dos  problemas  vivenciados  e  declarados  nesta 
pesquisa, e  o contexto mundial de crise ambiental e energética, bem como os 
cenários  de  esvaziamento  social  no  campo  e  de  poucas  alternativas 
econômicas para os pequenos produtores rurais de SC, pode-se concluir  da 
necessidade  e  da  oportunidade  de  estabelecer  um  conjunto  articulado  de 
políticas de apoio à reconversão produtiva e ao desenvolvimento dos mercados 
para produtos orgânicos.
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Tabela 1. Santa Catarina - Agricultores orgânicos pesquisados e Valor da 
Produção Orgânica dos 5 principais produtos comercializados, por UGT e 
Gerência Regional da Epagri, 2010 

Gerência Regional da 
Epagri/UGT(1)

Agricultores 
Pesquisados

Valor da Produção(R$)

  Araranguá                    47 598.824,40
  Tubarão                      55 1.442.291,00
  Criciúma                     24 691.416,00
Litoral Sul Catarinense 126 2.732.531,40
  Rio do Sul                   8 122.825,00
  Ibirama                      22 182.280,50
  Ituporanga                   19 292.787,50
Alto Vale do Itajaí 49 577.843,00
  Itajaí                       2 31.150,00
  Joinville                    24 489.203,90
  Blumenau                     22 494.424,00
Litoral Norte Catarinense 48 1.014.777,90
  Mafra                        20 107.490,90
  Canoinhas                    50 552.510,80
Planalto Norte Catarinense 70 660.001,70
  Campos Novos                 14 54.870,00
  Joaçaba                      6 241.380,00
  Concórdia                    7 55.366,00
Meio-Oeste Catarinense 27 351.616,00
  Chapecó                      14 291.281,00
  São Lourenço do Oeste        23 407.315,80
  Xanxerê                      4 154.290,00
Oeste Catarinense 41 852.886,80
  Maravilha                    10 130.982,00
  Palmitos                     8 106.357,50
  São Miguel do Oeste          99 1.276.690,15
Extremo-Oeste Catarinense 117 1.514.029,65
  Videira                      1 23.000,00
  Caçador                      14 50.322,00
  Curitibanos                  10 90.165,00
Alto Vale do Rio do Peixe 25 163.487,00
  Florianópolis                45 3.514.587,26
  Brusque                      7 584.280,00
Região Metropolitana 52 4.098.867,26
  Lages                        19 241.183,50
  São Joaquim                  29 429.273,10
Planalto Sul Catarinense 48 670.456,60
Santa Catarina - Total 603 12.656.547,31
(1) Unidade de Gestão Técnica da Epagri
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Tabela 2. Santa Catarina – Agroindústrias familiares, CEPA/EPAGRI, 2009

Sistema de produção Quantidade de agroindústrias
Convencional 1.035
Orgânico com certificação 69
Orgânico sem certificação 208
Em transição para a produção 
orgânica

119

Não soube informar 35
Não se aplica 102
Sem resposta 60
Total agroindústrias 2.097

A  seguir  apresenta-se  uma  relação  das  principais  medidas  sugeridas  para 
fomentar a agricultura orgânica em Santa Catarina.

• Resgatar o programa de alimentação escolar agroecológica de SC que 
até 2008 possuía 175 escolas básicas estaduais recebendo duas vezes 
por  semana  a  merenda  orgânica,  atingindo  110  mil  crianças,  num 
universo de 800 a 900 mil;  

• Isenção  de  ICMS  para  produtos  agroecológicos,  como  incentivo  a 
produtores  isolados,  bem como entidades  e  empresas.  Esta  isenção 
pelo atual volume e valor de produção, não causará perdas significativas 
de arrecadação, pelo contrário servirá de estímulo à produção e criação 
de mais empregos e gerará renda local e regional, com conseqüente 
retorno de ICMS ao Estado. 

• Mais e melhor assistência técnica e pesquisa agropecuária. Já existe um 
grupo  de  extensionistas  e  pesquisadores  dedicados  à  agricultura 
orgânica na Epagri, porém é necessário que suas atividades nesta área 
sejam apoiadas pelas gerências regionais, que a Agroecologia tenha o 
aval como ação prioritária nas empresas da Secretaria da Agricultura e 
mais  profissionais  se  agreguem ao trabalho  (já  existe  Lei  na  AL,  de 
2001, priorizando a Agroecologia e sugerindo diversas ações). Muitas 
associações  de  agricultores  estão  demandando  ajuda  técnica  e  há 
atualmente falta  de profissionais  específicos ou com prioridade nesta 
área.

• Incentivar  recursos  da  FAPESC para  projetos  e  estudos  na  área  de 
Agroecologia.

•  Viabilizar um orçamento anual para que a Secretaria da Agricultura e da 
Pesca possa desenvolver  com tranqüilidade programas de apoio aos 
agricultores familiares orgânicos, através das suas empresas vinculadas, 
a Epagri e Cidasc.

Comissão da Produção Orgânica em Santa Catarina – CPOrg/SC
Florianópois, 17 de outubro de 2011
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