
Ata da reunião da Comissão da Produção Orgânica em Santa Catarina – 
CPOrg/SC realizada em 08/12/2006:

Participantes:

1. Nelson Jacomel Júnior – CIDASC/Instituto Biodinâmico - IBD
2. Mauro Beal – Secretário Executivo Câmara Italiana de Indústria e Comércio de Santa 

Catarina/CISC e do Consórcio de Comércio e Exportação de Produtos Orgânicos/CEPO 
(convidado)

3. José Carlos Ramos – Chefe do Serviço de Política Agrícola - SFA/SC
4. Paulo Zoldan – EPAGRI/CEPA (convidado)
5. Paulo Tagliari – Coordenador de Agroecologia/EPAGRI
6. Itamar Ferrigo – ACEVAM / Prefeitura Municipal de Praia Grande
7. Eduardo Antônio Ribas Amaral – SFA/SC
8. Rogério Ern – Associação Biodinâmica do Sul/ABD-Sul
9. Ana Maria Mitidiero - CIDASC

Principais assuntos tratados:

1)  SITUAÇÃO  DA  COMISSÃO  DA  PRODUÇÃO  ORGÂNICA  EM  SANTA 
CATARINA:
Dando início a reunião Eduardo manifestou sua preocupação com relação a situação da 
CPOrg/SC que tem mostrado crescente esvaziamento de suas reuniões. 
Nelson Jacomel colocou que o esvaziamento é resultado da falta de função. A comissão 
tem que cobrar o Ministério da Agricultura/MAPA.
Foi comentado que a semana do alimento orgânico não tem atingido seu principal objetivo 
que  é  o  aumento  nas  vendas  e  as  ONG's  estão  deixando de  participar  do processo  da 
semana até pela falta de organização do MAPA.
Itamar apresentou resultado contrário: a semana do alimento orgânico em Praia Grande e 
região  resultou  em  diversas  ações  educativas  e  incentivo  a  criação  de  associação  de 
produtores de arroz orgânico.
Comentou-se  da  necessidade  de  ser  criado  um  programa  estadual  voltado  a 
divulgação/incentivo  da  produção  orgânica.  Esse  programa incentivaria  a  realização  de 
eventos em todo estado e inclusive ações regionais. Poderiam ser realizadas parcerias com 
ONG's  que inclusive  muitas  vezes  possuem recursos  que podem ser  utilizados  em tais 
atividades.
Vários comentários foram no sentido de que a comissão precisa ter uma estrutura definida 
com  pessoal  de  apoio  e  secretaria  executiva.  Também  levantou-se  a  necessidade  de 
cobrança de instituições que simplesmente deixaram de comparecer às reuniões desde o 
início de 2006.
José Carlos Ramos (Caio) colocou da necessidade de reestruturar a comissão inclusive com 
a  entrada  de  novos  parceiros  como  o  Banco  do  Brasil  que  apresenta  o  programa  de 
desenvolvimento  regional  sustentável  e  que  pode  dar  uma  grande  contribuição  nesse 
processo. Foi comentado da importância da participação de entidade ligada à saúde. Ana 
Mitidiero ressaltou o valor da participação de instituição ligada à questão ambiental.



2) PROPOSTA  DE  PROGRAMA  VOLTADO  AO  PLANEJAMENTO  DA 
AGRICULTURA ORGÂNICA NO ESTADO:
Caio apresentou histórico do processo que levou a proposta de um programa voltado 
ao planejamento da agricultura orgânica:

● inicialmente  a  importância  das  ações  da  Câmara  Italiana  que  resultaram  na 
formalização do Consórcio de Comércio e Exportação de Produtos Orgânicos e a 
participação das instituições governamentais (EPAGRI e MAPA);

● os problemas que se seguiram à constituição do consórcio: dificuldade em conhecer 
a dimensão da produção orgânica, disponibilidade de produtos, volume produzido, 
etc.

● com os  problemas o consórcio buscou o envolvimento  de outras  instituições  no 
sentido de estruturar estratégias para viabilizar as ações voltadas à exportação dos 
produtos  orgânicos.  As  discussões  demonstraram  que  primeiro  é  necessário  a 
organização  voltado  ao  mercado  interno  para  posteriormente  estruturar  a 
exportação.  O processo  caminhou  então  no  sentido  de  se  buscar  diagnosticar  a 
produção estadual e passou a contar com outros parceiros: MDA e CIDASC.

● entendeu-se que a única forma de viabilizar o consórcio era ir aos locais onde é 
forte a produção orgânica e formar elos com os produtores e demais elementos da 
cadeia produtiva.

● com o andamento das discussões o foco da proposta passou a sair do consórcio e da 
exportação para um programa de desenvolvimento do setor. A partir desse momento 
incuiram-se  no  processo  o  Banco  do  Brasil  (programa  de  Desenvolvimento 
Regional Sustentável) e gestou-se a idéia de um seminário em uma região do estado 
objetivando diagnosticar a produção orgânica, levantar os pontos fortes e demandas 
da região e produzir uma proposta a partir das demandas locais. A região escolhida 
foi  a  região  extremo  sul  por  ter  a  agricultura  orgânica  em  desenvolvimento 
crescente, por contar com um expressivo número de produtores e uma estrutura de 
comercialização bem  desenvolvida mas, principalmente, pelo apoio e a sinergia das 
instituições locais. 

● com  sucesso do seminário (presença de mais de 100 pessoas entre lideranças locais, 
técnicos e agricultores e apoio das prefeituras e da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional) está se evoluindo para uma visão de planejamento do setor de orgânicos 
no estado.

● a proposta  do planejamento do setor necessita  que uma entidade  que congregue 
várias  instituições  seja  a  coordenadora  desse  processo.  Sugere-se,  então,  que  a 
CPOrg/SC assuma o projeto.

Na sequência houveram diversas manifestações:
● a comissão não tem o papel de fazer diagnósticos;
● o diagnóstico da produção só vai ocorrer se o nível municipal assumir a proposta, 

por isso é importantíssimo a participação do local;
● a  comissão,  ao  assumir  a  proposta,  pasaria  a  visitar  as  instituições  parceiras  e 

potenciais  parceiros para obter apoio às ações necessárias.  O papel da comissão 
seria  o  de  coordenar  as  ações  que  seriam assimidas  pelas  instituições  e  buscar 
recursos para viabilizar o projeto.

● Itamar  manifestou-se concordando com a idéia  de que a  CPOrg passe a  gerir  o 
processo;

● A partir  da  manifestação  dos  demais  presentes,  ficou  acordado  que  a  comissão 
assumiria o projeto de planejamento/desenvolvimento da agricultura orgânica em 



Santa Catarina e que tal projeto seria construído a partir da proposta do seminário de 
Praia  Grande.  A  sequência  da  proposta  será  gestada  pelo  grupo  que  já  vem 
discutindo a proposta com contribuições dos demais membros da CPOrg/SC.

ASSUNTOS GERAIS:
● Problema  relacionado  com a  exportação  de  arroz  que  por  parte  da  Cooperativa 

Coopersulca sem certificação acreditada internacionalmente.  Tal possibilidade foi 
levantada no jornal de Araranguá que cobriu o seminário.

● Problema  da  Sigatoka  Negra:  o  governo  do  estado  assumiu  compromissso  em 
Termo de Ajustamento de Conduta. Há uma forte pressão no sentido da erradicação 
da  praga  nos  moldes  do  que  é  feito  na  febre  aftosa.  Em outras  palavras,  seria 
realizada a erradicação dos bananais afetados já que SC é responsável por 80% da 
bananicultura de exportação. Os pesquisadores da EPAGRI de Itajaí defendem tal 
procedimento em função do fato de que a Sigatoka Negra ficou latente em SP e se 
manifestou  após  3  anos.  Santa  Catarina  deseja  evitar  isso  com  a  proposta  de 
erradicação.   Defendeu-se  a  necessidade  de  se  criar  normas  sanitárias  para  a 
produção  orgânica  no  estado  e  no  país.  Sugeriu-se  entrar  em  contato  com  a 
coordenadora do projeto de acompanhamento da produção de banana orgânica em 
SP onde, nas imediações da Estação Ecológica da Juréia, o dano tem sido mínimo, 
verificando-se que nos sistemas agroflorestais uma convivência com a doença. 

É o relato da reunião.

Florianópolis, 26 de janeiro de 2007.

Eduardo Antônio Ribas Amaral


