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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA EM 
SANTA CATARINA 

 
Aos 13 (treze) dias do mês de janeiro de 2017, 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. Antes de iniciar a reunião o Secretário executivo Eduardo Amaral fez 
a leitura da ata da última reunião para aprovação. Foram sugeridas modificações no 
texto que foram incorporadas ao mesmo. O primeiro tema da reunião foi a 
apresentação, por parte do Paulo E. Wille e Rafael Luis Philippus, de produto para 
controle de insetos lepidópteros a base do parasitoide Trichogramma pretiosum. Foi 
informado que, quando eram estudantes do curso de Agronomia do Centro de 
Ciências Agroveterinárias da UDESC, viabilizaram a empresa para a produção 
massal do parasitoide. Como trata-se de um método de controle biológico, 
procuraram o Coordenador da CPOrg/SC para demandar o registro de seu produto 
junto ao MAPA como fitossanitário para a agricultura orgânica. Eduardo informou os 
procedimentos necessários para chegar ao registro: inicialmente ocorre a fase 
denominada “estabelecimento de referência” onde o interessado deve encaminhar 
formulário com as informações sobre o produto para que possa ser analisado. Ainda 
na fase de estabelecimento de referência, o MAPA avalia os estudos apresentados 
pela empresa e outros existentes sobre produto similar no sentido de verificar se tem 
eficiência agronômica. A ANVISA faz o mesmo procedimento com relação à questão 
de estudos demonstrando que o produto não apresenta riscos para a saúde 
humana. Já o IBAMA avalia estudos referentes ao impacto que o produto possa 
fazer ao ambiente. A fase de estabelecimento de referência é a mais demorada pois 
diversos estudos complementares podem ser exigidos. Ainda assim o processo é 
mais rápido e menos custoso para a empresa do que na via normal de registro como 
agrotóxico convencional. Após vencida a etapa de estabelecimento de referência a 
formulação do produto é publicada no Diário Oficial da União para amplo 
conhecimento. Não existe, portanto, segredo industrial nessa modalidade de 
procedimento de registro. A partir desse ponto diversos interessados podem registrar 
o produto pela via normal junto ao MAPA, ANVISA e IBAMA . No caso do 
Trichogramma pretiosum produto similar já foi avaliado e até registrado, o que vai 
facilitar enormemente o trâmite.  Encaminhamento: os interessados serão 
orientados por Eduardo e Francisco com relação aos documentos necessários ao 
registro e locais onde deve ser enviada a documentação. Na sequencia dos 
assuntos,  Francys do CEPAGRO, questionou a regularidade do produto “Isca 
Formicida Sempre Verde Killer” produzido por Burigo Ind. E Com. Ltda (Rua Sena 
Madureira, 355 – Campo Limpo Paulista/SP – CNPJ: 68.272.582/0001-07). 
Verificou-se que o produto não tem registro no MAPA. Encaminhamento: Eduardo 
assumiu a responsabilidade de informar ao setor de insumos da superintendência de 
SC para que esta informe a fiscalização do MAPA em SP e seja realizada 
fiscalização no estabelecimento. No item de pauta seguinte o Nelson apresentou 



 Comissão da Produção Orgânica de Santa Catarina CPOrg/SC 
 
proposta de realização de pesquisa com o objetivo de verificar o entendimento das 
pessoas sobre os produtos orgânicos. Tal pesquisa abrangeria consumidores e não 
consumidores de produtos orgânicos e poderia ser realizada em parceria com 
universidade(s). Encaminhamento: após esclarecimentos sobre a proposta e 
debate concluiu-se que seria interessante a criação de Grupo de Trabalho para 
avaliar a possibilidade de realização da pesquisa e elaborar a proposta. Não foram 
indicados nomes para o GT. O item seguinte da pauta foi a demanda do Mapa sobre 
informações da localização dos produtores orgânicos de aves. Francisco/Mapa 
apresentou a temática sendo complementada por Ana Mitidiero/Cidasc. Com a 
detecção de casos de influenza aviária no Chile foram ampliadas as ações voltadas 
à prevenção da chegada do vírus ao Brasil. Justificou-se a importância de se 
conhecer os locais de produção, especialmente os que estejam próximos à áreas 
alagadas, já que são pontos procurados por aves migratórias e estas podem estar 
contaminadas pela influenza aviária. Ana informou que a Cidasc tem base de dados 
sobre a produção catarinense que abrange também a produção caipira, colonial e 
orgânica e que tais informações podem subsidiar o setor de sanidade animal da 
superintendência do Mapa. Apresentou ainda um mapa elaborado pela Universidade 
de Cornell nos EUA com as principais rotas migratórias entre as Américas. 
Encaminhamento: os membros da CPOrg ficaram de enviar informações e os 
representantes do Mapa ficaram de manter contato com seus colegas do setor de 
sanidade animal e informar sobre a base de dados da Cidasc. O item seguinte da 
pauta foi o ofício da Casa Civil do Governo do Estado de Santa Catarina 
demandando posicionamento sobre o Projeto de Lei nº 0154.7/2016, de autoria do 
deputado Aldo Schneider que cria o Cadastro Estadual de Produtores, Vendedores e 
Certificadoras de Produtos Orgânicos do Estado de Santa Catarina e dá outras 
providências. Antônio Augusto/Rede Ecovida informou que tal demanda partiu do 
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de SC/Consea, do qual também faz 
parte, que condicionou seu posicionamento à manifestação da CPOrg/SC. O 
assunto foi debatido e na avaliação dos membros da comissão não se justifica a 
criação de um cadastro estadual para produtores e certificadoras já que existe o 
cadastro nacional de produtores e organismos de controle (certificadoras, OPACs e 
OCS). Tal cadastro está disponível na página do Mapa sendo possível baixar 
planilha em Excel com as informações e selecionar os dados por estado da 
federação e até por município. A comissão entendeu ainda que a  obrigatoriedade 
de cadastramento e sua constante atualização pode significar, principalmente para 
os estabelecimentos comerciais de pequeno porte, um desestímulo a venda de 
produtos orgânicos devido a burocracia relacionada. Encaminhamento: elaboração 
de ofício respondendo a demanda apresentada pelo Governo do Estado de SC. Na 
sequencia dos assuntos Eduardo informou que a Coordenação de Agroecologia do 
Mapa/Coagre disponibilizará recursos para projetos através de Termos de Execução 
Descentralizados/TED. Esses termos devem obrigatoriamente ser celebrados com 
entidades federais (Ufsc, Ifsc, etc) pois trata-se de um repasse do orçamento do 
Mapa para a outra entidade federal. Por ser mais ágil e menos burocrática foi a 
forma que a Coagre encontrou para viabilizar ações nos estados. Na reunião foi 
discutida a necessidade de elaboração de projetos para a realização de atividades 
específicas da CPOrg como eventos sobre sementes e apicultura, além da pesquisa 
com os consumidores. Com relação a Semana do Alimento Orgânico foi informado 
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que serão disponibilizados R$ 15.000,00 para Santa Catarina e sua liberação 
dependeria do envio de projeto da CPOrg para a Coagre. Encaminhamento: Foi 
criado um GT para a elaboração do projeto e demais providências relacionados à 
“semana”. Os componentes são: Letícia/Rancho Ecofrutícola, Kamilly/Ecocert Brasil, 
Dante/Cugnier Certificadora, Deise/Kiwa-Bcs, Mário Veríssimo/Cidasc e 
Eduado/Mapa. O próximo item de pauta foi o Regimento Interno. Eneide/Conab e 
Eliana Cantu/convidada apresentaram a proposta de regimento elaborada pelo GT e 
que havia sido repassada a todos por email e abordada na última reunião. Após 
alguns debates o texto do regimento foi aprovado. Destaque-se que foi definido que 
as reuniões ordinárias da comissão ocorrerão a cada dois meses.  
Encaminhamento: Eduardo ficou com a responsabilidade de viabilizar a publicação 
do Regimento Interno junto da Portaria da composição da CPOrg. No item assuntos 
gerais foi debatido a questão do relatório da Anvisa relacionado ao programa PARA 
que visa avaliar a presença de resíduos de agrotóxicos em hortifrutigranjeiros 
nacionalmente. Eliana Cantu comentou que um parecer feito por especialistas 
questiona o relatório uma vez que ele passa uma falsa sensação de segurança. 
Encaminhamento: Foi demandada manifestação da CPOrg/SC sobre o assunto a 
ser enviada a ANVISA..  Ainda no item assuntos gerais foi demandada a inclusão de 
recursos no orçamento da CPOrg para apoiar financeiramente a vinda de duas 
pessoas em cada reunião. Eduardo comentou que o planejamento já havia sido 
fechado e encaminhado para Brasília, mas que entendia possível remanejar 
recursos para viabilizar tal apoio. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada e foi por mim, Eduardo Antônio Ribas Amaral, elaborada a presente ata 
para sua leitura e análise, e aprovação em próxima reunião. 
 
São José, 23 de março de 2017 
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