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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA EM 
SANTA CATARINA 

 
Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro de 2016, às 13:30h (treze e 
trinta horas), na sede da Superintendência Federal de Agricultura em Santa 
Catarina (Bloco R), situada na Rua João Grumiché, 117, Kobrasol, 
município de São José/SC, reuniram-se representantes de entidades 
governamentais e da sociedade civil (setor privado) que assinam lista de 
presença anexa, para participar de reunião da Comissão da Produção 
Orgânica de Santa Catarina (CPOrg-SC). Abrindo as atividades o 
Coordenador, Nelson Jacomel Júnior, deu boas vindas a todos e 
apresentou os itens de pauta. O primeiro item de pauta foi a manifestação 
da CPOrg/SC sobre o pedido da empresa CUGNIER CERTIFICADORA 
para atuar no escopo Processamento de Produtos de Origem Animal. 
Inicialmente o representante do MAPA, Eduardo Amaral, entregou o 
documento de credenciamento da Cugnier para a atuação como 
certificadora nos escopos de Produção Primária Animal, Produção Primária 
Vegetal e Processamento de Produtos de Origem Vegetal. Esclareceu que 
a manifestação foi demandada pela Coordenação de Agroecologia do 
MAPA e objetiva saber se os membros da CPOrg/SC tem conhecimento de 
algum fato que desabonasse a empresa para atuar na certificação de 
produtos oriundos do processamento de produtos orgânicos de origem 
animal. Na sequência os representantes da Cugnier prestaram informações 
sobre seu processo de credenciamento e o que motivou a empresa a 
solicitar ampliação de escopo.  Encaminhamento: Os membros da 
CPOrg/SC foram unânimes na manifestação de que não tem nada a opor 
com relação à solicitação de ampliação de escopo e que desconhecem 
algo que desabone a conduta da empresa Cugnier Certificadora. No 
segundo item de pauta debateu-se sobre a necessidade da CPOrg 
constituir comissão interna para realizar visita de controle social sobre a 
OCS situada em Timbó/SC. O representante do MAPA informou que a 
legislação da produção orgânica prevê que as CPOrgs atuem como 
controle social das OCS tanto apoiando tecnicamente quanto verificando a 
existência de problemas. Lembrou que no início de 2016 foram previstos 
recursos para a realização da visita e que o MAPA poderia pagar diárias 
para os participantes e colocaria veículo e motorista à disposição da equipe 
para viabilizar a atividade. Os participantes debateram a questão e 
consideraram procedente a realização da visita. Encaminhamento: os 
seguintes membros foram escolhidos para a visita: Ana Mitidiero pelo 
Conselho Regional de Medicina Veterinária, Antônio Augusto M. Santos 
representando a Rede Ecovida de Agroecologia e Francys Pacheco Luiz 
do Centro de Estudos em Agricultura de Grupo/CEPAGRO. A Sra. Eliana 
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L. M. Cantú, que foi convidada para participar da reunião e trabalha na 
Secretaria de Estado da Agricultura, manifestou interesse em colaborar 
com a equipe, sendo seu nome também aceito pelos presentes. O terceiro 
item de pauta versou sobre o tema “sementes” e foi apresentado ofício 
endereçado à Coordenação de Agroecologia do MAPA solicitando 
alteração da IN 38/2011, em especial seu artigo oitavo, cuja interpretação 
tem gerado grandes dificuldades para a certificação de sementes orgânicas 
de plantas anuais e mudas de plantas, inclusive plantas perenes. No quarto 
item foi debatido o Regimento Interno da CPOrg/SC. O representante da 
empresa Cugnier e do Grupo de Trabalho sobre o Regimento, Dante 
Dauer, apresentou uma versão da proposta que ainda necessitava ajustes. 
A comissão definiu que o Grupo de Trabalho enviará nova proposta do 
regimento interno por e-mail para todos os membros com prazo para as 
contribuições. A versão final será novamente repassada a todos para 
aprovação na próxima reunião. Nesse item de pauta foi também discutida a 
publicação da Portaria da nova CPOrg/SC. Ao longo do debate decidiu-se 
pela publicação da portaria somente com o nome das entidades, já que 
algumas não governamentais ainda não tinham encaminhado o nome do 
suplente e ocorre muita alteração de titulares e suplentes ao longo do 
tempo de vigência da comissão. Tal procedimento evitará a publicação de 
nova portaria toda vez que houver mudança de representantes das 
entidades. O quinto item de pauta tratou das atividades do Grupo de 
Trabalho que avalia a alteração da norma que proíbe a utilização de 
composto de resíduos orgânicos urbanos oriundos de coleta seletiva em 
cultivos orgânicos de hortaliças e legumes. Francisco Powell Van de 
Casteele do MAPA fez o relato da reunião do Grupo de Trabalho e 
informou da necessidade de outras reuniões para a viabilização de 
proposta. Francisco informou ainda da presença em Florianópolis do seu 
colega Elvison Nunes Ramos, que é representante do MAPA no Conselho 
Nacional do Meio Ambiente/CONAMA. Como o CONAMA está discutindo 
os critérios e procedimentos para a produção de composto a partir de 
resíduos orgânicos, Elvison se colocou à disposição para conversar com 
Francisco sobre o assunto e futuramente até levar as propostas do grupo 
para as discussões do CONAMA. Durante o debate foi comentada a 
necessidade de um aprofundamento na questão dos resíduos animais já 
que algumas pesquisas indicaram a presença de metais pesados no 
esterco de aves e suínos acima do limite estabelecido pela legislação da 
produção orgânica.  
Ana Mitidiero aproveitou o assunto para alertar sobre besouro que ataca as 
colmeias. Descobriu-se que o inseto fecha o ciclo em composteiras e locais 
de acúmulo de estercos animais que os produtores costumam deixar para 
“curtir” nas propriedades. Solicitou que esse assunto seja debatido para 
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estabelecimento de algum critério para controle do inseto nas unidades de 
produção orgânica. O sexto item de pauta tratou do relato do Seminário 
sobre o Programa PARA realizado em Curitiba/PR. Mário 
Veríssimo/CIDASC e Csele Van de Sand/Secretaria da Saúde informaram 
que os dados apresentados ainda foram os de 2012. Os dados de 2013-
2104-2015 não foram divulgados porque a ANVISA está avaliando a 
conveniência da forma de divulgação dos dados para não causar impactos 
negativos na cadeia produtiva. Segundo comentado, a justificativa da 
Anvisa seria que na hipótese das análises revelarem que as amostras de 
um determinado produto agrícola apresentam níveis elevados de 
agrotóxicos a divulgação pode fazer com que a população reduza ou 
mesmo pare o consumo de tal produto prejudicando também produtores 
que utilizam boas práticas agrícolas. Tal informação causou um grande 
debate na reunião da CPOrg/SC e vários membros mostraram sua 
inconformidade com tal procedimento da Anvisa uma vez que as análises 
foram custeadas com recursos públicos e a divulgação para a sociedade é 
uma obrigação. Se ocorrer prejuízo com a cadeia produtiva isso é uma 
forma de forçar que os produtores se adequem. Eliana Cantu demandou 
que a comissão faça ofício para a Anvisa exigindo a apresentação dos 
dados para a sociedade. Foi lembrado que no passado houve a demanda 
por parte de membros que compunham a primeira CPOrg/SC que a Anvisa 
apresentasse não somente os dados dos produtos que apresentaram 
resíduos irregulares, mas informasse qual o percentual de produtos 
analisados que apresentavam resíduos de agrotóxicos, independente se 
estavam ou não dentro dos limites permitidos. Eliana informou da 
assinatura e publicação da Portaria que trata da rastreabilidade dos 
produtos agrícolas em SC. Foi demandado também que a CIDASC 
divulgue os dados do monitoramento dos produtos convencionais e 
orgânicos já que os dados são amplamente favoráveis e que a divulgação 
seria de grande importância para a cadeia produtiva orgânica e para a 
própria CIDASC. Foi alertado que com a não divulgação corre-se o risco de 
ocorrer um vazamento de informações e a imprensa acabar informando 
que entre 5 a 6% dos produtos orgânicos estão contaminados ao invés de 
informar que entre 94 a 95% dos produtos orgânicos não apresentaram 
resíduos e são seguros. Mário Veríssimo informou que o monitoramento 
dos produtos convencionais é gerido pelo Ministério Público de Santa 
Catarina e que a divulgação dos dados é feita pelo MPSC. No debate foi 
informado que a CPOrg já demandou da CIDASC a publicação dos dados 
e foi sugerido o encaminhamento de ofício para o MPSC solicitando 
informações sobre o andamento das ações por parte dos supermercadistas 
a partir do acordo feito entre as partes para garantir a rastreabilidade dos 
produtos adquiridos pelos supermercadistas e o monitoramento da 
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presença de agrotóxicos neles. Fernanda Amorim/Prefeitura Municipal de 
Florianópolis comentou que o principal ponto do acordo entre as partes foi 
a implantação de processo de rastreabilidade. Aproveitou-se o assunto 
“agrotóxicos” para que o Grupo de Trabalho apresentasse a proposta de 
ofício a ser encaminhado para a ACATS solicitando que os 
supermercadistas valorem também o selo da produção integrada nas 
compras pois é uma forma de se buscar a redução do uso de agrotóxicos 
em SC e no Brasil. Os presentes aprovaram o conteúdo com algumas 
alterações sugeridas durante a análise do documento. Encaminhamentos: 
elaborar e encaminhar ofício para o MPSC e ANVISA. Encaminhar o ofício 
com as alterações sugeridas para a ACATS. O sétimo item de pauta tratou 
do estímulo ao plantio de orgânicos nas propriedades que estão no entorno 
das Unidades de Conservação/UC estaduais. Rogério Castro/FATMA 
informou que o ofício encaminhado pela CPOrg foi bem recebido na 
Fundação e que está prevista reunião dos responsáveis pela gestão das 
UCs com membros da CPOrg/SC no dia 30/11 a partir das 13:30h. Foi 
questionado quem poderia participar da reunião. Francys/CEPAGRO, 
Eduardo/MAPA e Rogério/FATMA se colocaram à disposição para 
participar da citada reunião. Eliana comentou sobre discussão realizada no 
Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e 
Transgênicos/FCCIAT sobre a utilização de herbicidas para combater 
plantas invasoras nas UCs o que, em sua opinião, é um contrassenso e 
inclusive prejudica a produção de orgânicos no entorno. Isso gerou dúvidas 
em alguns membros da comissão. Rogério/FATMA comentou que o uso foi 
bastante pontual. A ação faz parte de procedimento para a eliminação de 
árvores exóticas invasoras (pinus, eucaliptos e uva-do-japão) que, por sua 
agressividade, ameaçariam alguns ecossistemas das UCs. Ressaltou 
aplicação de herbicida era a última alternativa sendo as ações de controle 
mecânico (corte) as principais. A utilização de herbicida, quando ocorreu, 
foi através de pincelamento de modo bastante controlado em eucaliptos e 
uva-do-japão. Informou ainda que foi entregue documento ao FCCIAT com 
todos os esclarecimentos necessários. Eliana informou que enviará por 
email aos membros da CPOrg/SC o relatório da FATMA encaminhado ao 
FCCIAT pois, no seu entender, as informações não são suficientes para 
justificar o ocorrido. Foi então levantada outra situação que é o problema 
da contaminação de áreas de produção orgânica pela pulverização de 
agrotóxicos por vizinhos convencionais. Eliana perguntou ao grupo se 
alguém tinha conhecimento de que uma pulverização aérea havia 
contaminado unidade de produção orgânica. Kamilly/Ecocert citou que a 
certificadora tem documentos relacionados a desistência de produtor de 
bananas orgânicas em Luiz Alves de certificar seu produto em função da 
grande faixa de proteção contra a deriva de agrotóxicos exigida pela 
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Ecocert em seu processo de certificação. Antônio Augusto/ECOVIDA citou 
caso ocorrido em Jaguaruna e comentou que o produtor orgânico deve 
sempre fazer um boletim de ocorrência quando ocorrer contaminação de 
sua área em função de pulverização de agrotóxicos por vizinho. Eduardo 
lembrou que, ao contrário do senso comum, a falta de controle não está na 
pulverização aérea, mas na aplicação com tratores. Não há como fazer 
aplicação aérea com velocidade do vento acima de 10m/s ao contrário do 
que ocorre com a aplicação terrestre. Na prática ninguém controla a 
pulverização terrestre. Citou casos de problemas ocorridos com produtores 
orgânicos em Alfredo Wagner e Ituporanga que tiveram sua produção 
prejudicada por aplicação terrestre efetuada por vizinhos. Nelson/ABD-Sul 
comentou que no caso de Ituporanga o sr. Afonso Kloppel fez, há cerca de 
4 anos, um boletim de ocorrência pela contaminação e foi constituído 
processo judicial que não resultou em nada. Na época também foi feita 
reunião CPOrg/SC e FATMA sem sucesso já que a Fundação só pode agir 
se houver um dano ambiental resultante da aplicação do agrotóxico. Mário 
Veríssimo/CIDASC propôs da CPOrg produzir um documento que servisse 
como um procedimento padrão com os passos a serem seguidos pelo 
produtor caso fosse contaminado. O primeiro passo seria fazer boletim de 
ocorrência e os demais necessitariam ser construídos. No item Assuntos 
Gerais Marizone Sagaz/Secretaria de Estado da Educação informou que a 
Secretaria lançará em dezembro Chamada Pública para compra de 
alimentos da agricultura familiar, sendo preferencialmente orgânicos. A 
próxima reunião da comissão foi marcada para dia 02/12/2016 para ser 
realizada no mesmo local, sala de reuniões do bloco “R” da 
Superintendência do MAPA em Santa Catarina. A reunião tratará de 
avaliação do que foi feito em 2016 e planejamento das ações para 2017. 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e foi por mim, Eduardo 
Antônio Ribas Amaral, elaborada a presente ata, que será remetida por 
meio eletrônico aos assinantes da lista de presença para sua leitura e 
análise, e aprovação em próxima reunião. 
 
 
São José, 14 de novembro de 2016 
 
 

Eduardo Antônio Ribas Amaral 
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