
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
CAMPUS FORTALEZA IFCE 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO A DISTÂNCIA EM ELABORAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL DE

RECURSOS HÍDRICOS

MARIA NEUSA CASTAMAN

MODELO DE GESTÃO  DO SOLO E DOS RECURSOS HÍDRICOS NA
AGRICULTURA ORGÂNICA DE CHAPECÓ/SC

FORTALEZA

2018 

MARIA NEUSA CASTAMAN



MODELO DE GESTÃO DO SOLO E DOS RECURSOS  HÍDRICOS NA
AGRICULTURA ORGÂNICA DE CHAPECÓ/SC

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado
ao  curso  de  Especialização  a  Distância  em
Elaboração  e  Gerenciamento  de  Projetos  para  a
Gestão Municipal de Recursos Hídricos do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
– IFCE – Campus Fortaleza, como requisito parcial
para  obtenção  do  Título  de  Especialista  em
Elaboração  e  Gerenciamento  de  Projetos  para  a
Gestão Municipal de Recursos Hídricos.

Orientadora:  Profa.  Dra.  Alexsandra  Maria  Vieira
Muniz.

FORTALEZA

2018



___________________________________________________________________

Página reservada para ficha catalográfica que deve ser confeccionada após apresentação e

alterações sugeridas pela banca examinadora.

Para confeccionar a ficha catalográfica, acesse o Link:

http://fichacatalografica.ifce.edu.br/index.php 

___________________________________________________________________

MARIA NEUSA CASTAMAN



MODELO DE GESTÃO DO SOLO E DOS RECURSOS HÍDRICOS NA
AGRICULTURA ORGÂNICA DE CHAPECÓ/SC

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado
ao  curso  de  Especialização  a  Distância  em
Elaboração  e  Gerenciamento  de  Projetos  para  a
Gestão Municipal de Recursos Hídricos do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
– IFCE – Campus Fortaleza, como requisito parcial
para  obtenção  do  Título  de  Especialista  em
Elaboração  e  Gerenciamento  de  Projetos  para  a
Gestão Municipal de Recursos Hídricos. 

Aprovada em: ___/___/______.

BANCA EXAMINADORA

________________________________________
Profa. Dra. Alexsandra Maria Vieira Muniz. (Orientadora)

Instituto Federal do Ceará (IFCE)

_________________________________________
Profa. Dra. Danielle Rodrigues

Instituto Federal do Ceará (IFCE)

_________________________________________
Prof. Mestre Reinaldo

Instituto Federal do Ceará (IFCE)

 



DEDICATÓRIA

“É  preciso  lembrar  que  ninguém escolhe  o  ventre,  a  localização  geográfica,  a  condição
socioeconômica e a condição sociocultural para nascer. Nasce onde o acaso determinar. Por
isso, temos que cuidar de todos aqueles que estão em todos os recantos deste país....” (Aziz
Ab’Saber)



AGRADECIMENTOS

Agradeço a DEUS pela vida e pelo amparo que me proporcionou através dos meus

pais que me permitiram nascer, e por toda a família que Ele me permitiu ter nesta vida.

Minha gratidão aos meus pais pela orientação recebida que me permite hoje ser uma

pessoa de bem e aos meus familiares e amigos pela compreensão com a minha ausência no

período de estudos e pelo incentivo nos momentos  de dificuldades.

Gratidão  aos  professores  Formadores  e  Tutores  do  Instituto  Federal  de  Educação,

Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Fortaleza – IFCE.

Gratidão e reconhecimento à minha orientadora Profa. Dra. Alexsandra Maria Vieira

Muniz, pela dedicação dispensada.

 



RESUMO

Este trabalho tem por objetivo o estudo do manejo do solo e da gestão hídrica na agricultura
orgânica no Município de Chapecó/SC, e a busca por melhores métodos de manejo visando a
proteção  dos  mananciais.  Esta  intervenção  se  faz  necessária  tendo  em  vista  a  crescente
demanda por alimentos orgânicos, e o objetivo é possibilitar aos agricultores o acesso a um
maior conhecimento sobre a produção desses alimentos. Em um primeiro momento foram
coletados dados sobre a produção orgânica. Foram visitadas algumas propriedades rurais para
conhecer  os  métodos  de  manejo  utilizados  na  produção  de  alimentos  orgânicos.  Estas
propriedades estão localizadas na área rural do Município, nas seguintes comunidades: Linha
Simonetto, Linha São José do Capinzal e Linha Rodeio Bonito, em Chapecó/SC. Também foi
aplicado um questionário aos agricultores buscando esclarecer algumas dúvidas em relação
aos incentivos por parte do governo. Durante estas visitas foram observadas as formas de
plantio dos  alimentos  ali  produzidos,  verificou-se que  algumas culturas  são cultivadas  de
forma tradicional, ou seja, com capina e preparação do solo, sendo este revolvido e melhorado
com a adição de adubo orgânico. Outras culturas, porém, são plantadas de forma direta em
meio à vegetação já existente, apenas com a abertura de covas onde são inseridas as mudas,
esse método permite uma melhor preservação do solo, e dos mananciais, pois evita que a terra
seja  carreada  pela  chuva  para  dentro  dos  mananciais.  Após  a  realização  das  visitas  foi
realizada uma palestra para os agricultores que fazem parte da associação dos produtores de
alimentos  orgânicos  do  Município  de  Chapecó/SC.  Esta  palestra  teve  como  objetivo
apresentar aos agricultores novos métodos de manejo do solo, voltados para a preservação dos
mananciais.  Ao  término  deste  trabalho  foi  possível  perceber  que  os  resultados  foram
positivos, pois foram discutidos pontos até então pouco conhecidos e colhidas informações
importantes para a melhoria da produção.

Palavras-chave: Agricultura orgânica; manejo do solo e recursos hídricos



ABSTRACT

This work has for objective the study of the handling of soil  and hydric management on
organic  agriculture  in  the  County  of  Chapecó/SC,  and  the  search  for  better  methods  of
handling aiming the protection of springs. This intervention makes itself necessary having in
sight the crescent  demand for organic food, and the objective is  to enable agricultors the
access to a higher knowledge about the production of said foods. In a first moment were
collected data about organic production.  Some rural properties were visited to know their
methods of handling utilized on the production of organic food. These properties are located
In the rural areas of the County in the following communities: Simonetto Line, São José do
Capinzal  Line  and Rodeio  Bonito  Line,  in  Chapecó/SC.  There  was also  applied  a  set  of
questions to the farmers seeking out to clarify some doubts in relation to the incentives on the
governments  part.  During the visits,  the forms of planting the foods there produced were
observed, was verified that some tilth were cultivated the traditional way, that means, with
soil preparation and weeding, that being sorted out and improved with the adition of organic
fertilizer. However, other cultures were planted in a direct way in between the already existing
vegetation,  with only the opening of holes  where the saplings were inserted,  this  method
allows for a better preservation of the soil, and the springs, because it prevents that the earth is
carried by the rain to inside the springs. After the visitations there was realized a lecture to the
farmers who are in the association of organic food grower in the County of Chapecó/SC, this
lecture had as objective presenting new methods of soil handling to the farmers, centered in
the preservation of springs. After finishing this paper it was possible to see that the results
were positive, because there were discussed points until now highly unknown and collected
important informations for the improvement of production.

Keywords: Organic agriculture; soil management and hydric resources
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O  correto  manejo  do  solo  e  da  água  na  produção  de  alimentos  orgânicos  tem

importância  fundamental  na  gestão  dos  recursos  hídricos.  Embora  atualmente  exista  uma

maior conscientização a esse respeito, sabe-se que nem sempre foi assim. A preocupação com

o meio ambiente, por exemplo, começou entre as décadas de 1960 e 1970, conforme Wada,

([2018?]).  Nesta  mesma  época  também iniciou  a  produção  de  alimentos  mais  saudáveis



através da agricultura alternativa, que tinha como principal objetivo a diminuição do uso de

agrotóxicos.

 A modernização da agricultura,  visando apenas  o aumento da produção de grãos,

incentivou  erroneamente  os  agricultores  ao  uso  de  maquinários,  insumos  químicos,  e

inovações tecnológicas para diminuir o trabalho e aumentar a produção. O mesmo aconteceu

com a pecuária, onde sistemas de pastoreio inadequados fizeram com que a produção de carne

e leite aumentasse consideravelmente, mas paralelamente não existia qualquer preocupação

em relação à degradação ambiental causada por esses atos.

A escassez da água, mais acentuada em algumas regiões, fez com que a preocupação

com a conservação e recuperação das áreas degradadas fosse tema de várias discussões pelo

Brasil e pelo mundo.

 Santos e Romano (2005) afirmam que “a conservação dos recursos hídricos, tema que

preocupa o homem há muito tempo, assume, atualmente, caráter prioritário e vital,  dada a

escassez de água observada em várias regiões do mundo, e as projeções, nada animadoras, de

crescentes conflitos pelo uso da água”.(p53). 

O constante crescimento no consumo de produtos orgânicos tem levado os produtores

a  investirem cada  vez  mais  na  produção orgânica.  Segundo o  Sebrae,  nos  últimos  dados

divulgados  pelo  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  (MDA),  a  produção  orgânica

nacional  vem  crescendo  mais  de  20%  ao  ano, porém  para  este  tipo  de  produção  são

necessárias  áreas  de  terra  específicas  e  manejo  diferenciado,  uma vez  que,  neste  tipo  de

produção, ocorre o plantio direto para evitar a erosão, o controle de pragas é feito de forma

natural, a adubação é feita com adubo orgânico proveniente da compostagem que é feita pelos

próprios agricultores em suas propriedades, as ervas daninhas são retiradas apenas para que

não interfiram no crescimento da cultura ali cultivada, enfim, na agricultura orgânica  não se

pode utilizar quaisquer tipos de  insumos químicos, seja para adubar o solo, ou para controle

de ervas daninhas ou pragas.

O uso excessivo de agrotóxicos e outros produtos químicos na agricultura tem causado

uma crescente degradação do solo e dos mananciais, diante destes problemas surgem vários

questionamentos, dentre eles destaca-se o seguinte: O que é possível fazer para melhorar a

conservação do solo, dos mananciais na agricultura orgânica de Chapecó/SC? Que medidas

podem ser adotadas para padronizar e melhorar o manejo nas propriedades rurais?

A grande quantidade de agrotóxicos, usada atualmente na produção de alimentos, afeta

diretamente os mananciais e o solo causando a sua contaminação. Trapé (2007) diz que:  

Os trabalhadores da agricultura sem dúvida são mais sujeitos aos efeitos danosos dos



agrotóxicos.  Tanto  os  que  têm contato  direto  (aplicadores,  preparadores  da  calda,

almoxarifes) como os de contato indireto (que realizam capinas, roçadas, desbastes e

colheitas) podem apresentar efeitos agudos e de longo prazo.(p. 63)

 Atualmente  existem mais pessoas com doenças causadas pela exposição de longo

prazo a agrotóxicos. Isso era esperado, pois o comportamento epidemiológico das doenças

causadas  pelos  agrotóxicos  é  muito  similar  ao das  doenças  infecciosas,  iniciando-se com

doentes e muitos óbitos (epidemia) e, depois de alguns anos, com muitos doentes e poucos

óbitos (endemia) (TRAPÉ,1995). Em contrapartida existe uma crescente preocupação com a

qualidade  dos  alimentos  consumidos,  a  busca  por  uma alimentação mais  saudável  cresce

constantemente.  O  consumo de alimentos  orgânicos  cresce  em torno de 20% ao ano no

Brasil.(https://alimentacaoemfoco.org.br/).

 Pensando nisso será realizado um projeto de intervenção em algumas propriedades de

agricultores que optaram pela produção orgânica de alimentos, visando contribuir para que o

manejo do solo e a preservação dos recursos hídricos sejam melhorados constantemente.

Além disso, o principal objetivo deste projeto é:

 Estimular nos agricultores a importância da conservação do solo e dos recursos

hídricos através da produção orgânica.

E também:

 Atingir  o  maior  número  possível  de  produtores  de  hortifrutigranjeiros  de

Chapecó/SC, no incentivo à produção orgânica.

 Investigar qual o papel da política estadual agrícola no incentivo à produção

orgânica.

 Possibilitar que os agricultores aumentem seu interesse pela conservação do
solo e dos recursos hídricos.

Para atingir  estes objetivos  é  necessário conhecer  todos os  pontos relacionados ao

projeto em questão, desta forma, inicialmente, foi realizada uma coleta de dados referentes ao

projeto. 

Para se  obter  dados de um determinado problema,  ou de um determinado setor,  é

preciso fazer um levantamento visando coletar informações a respeito do assunto pesquisado.

No  caso  em  questão  é  necessário  verificar  as  reais  condições  dos  produtores  de

hortifrutigranjeiros orgânicos do município de Chapecó/SC.

 Para a coleta destes dados será necessário realizar uma pesquisa exploratória através

de levantamento bibliográfico e um questionário, que será aplicado aos produtores em visitas

às suas propriedades. As visitas aos produtores de alimentos orgânicos ocorrerão entre os dias



16  a 30 de abril de 2018, nas seguintes comunidades: Linha São José do Capinzal; Linha

Rodeio Bonito e Linha Simonetto, todas no município de Chapecó/SC. Conforme Gil (2010):

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e
modificar  conceitos  e  ideias,  tendo  em  vista  a  formulação  de  problemas  mais
precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. De todos os tipos de
pesquisas, estas são as que apresentam menor rigidez no planejamento. ( p. 27).

Ainda segundo Gil (2010), as pesquisas exploratórias são criadas com um objetivo de

expandir a visão como um todo. A pesquisa exploratória muitas vezes é a primeira etapa de

uma investigação, tendo como foco esclarecimentos necessários de um determinado assunto.

Para atingir os objetivos propostos, o presente projeto envolverá dentre as ações:

 Realização  de  levantamento  bibliográfico  de  obras  que  tratem  de  assuntos

relacionados ao projeto de intervenção.

 Realização de visitas aos agricultores que produzem alimentos orgânicos  e

aplicação de questionário. Nesta etapa foram realizadas visitas aos agricultores,

que ocorreram entre os dias 16 e 30 de abril  de 2018, na oportunidade foi

aplicado  um  questionário  aos  agricultores  visando  levantar  as  formas  de

manejo do solo e preservação dos  mananciais, isso facilitará a padronização de

ações que envolvem a proteção do solo e dos recursos hídricos.

 Orientação dos  agricultores,  por meio de palestras  e distribuição de folders

explicativos. Durante as visitas aos agricultores foi agendada uma data para a

realização de uma palestra orientativa a respeito de conservação do solo e dos

recursos hídricos.

 Verificação  da  existência  de  incentivo  à  produção  orgânica,  por  parte  do

governo. Nesta etapa foi realizado um levantamento de possíveis incentivos à

produção orgânica de hortifrutigranjeiros por parte da administração municipal,

estadual e/ou federal.

Quadro 1- Atividades desenvolvidas
Atividades/objetivos Metodologia Data

Visitas aos agricultores e 

aplicação do questionário

Aplicação de questionário com 

perguntas específicas a serem 

respondidas pelos agricultores

De 16/04/18 a 

30/04/18

Palestra de orientação Realização de palestra para os 

agricultores

Em data a ser 

definida
Verificação de incentivos Esta verificação foi realizada  em forma

de investigação

Entre os dias 

14/04/18 



e15/05/18
Elaboração: da autora.

Portanto,  esta  intervenção  se  faz  necessária  pela  crescente  demanda  de  produtos

totalmente orgânicos, considerando que os consumidores estão cada dia mais exigentes com a

qualidade dos alimentos que adentram as suas residências. 

Em  virtude  disso,  surge  a  necessidade  de  se  sensibilizar  os  produtores  quanto  à

importância da diminuição do uso de agrotóxicos na sua produção, visando a melhoria da

saúde  dos  próprios  produtores,  bem como  dos  consumidores  dos   alimentos,  e  também,

melhorar a qualidade da água e do solo destas propriedades.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A ESCASSEZ DA ÁGUA

O constante crescimento da população mundial e o consequente aumento no consumo

de  alimentos,  têm  obrigado  o  ser  humano  a  buscar  formas  de  aumentar  a  produção  de

alimentos e bens de consumo. Mas, esta busca desenfreada para produzir mais fez com que,

durante anos, o homem deixasse de lado a preocupação com o meio ambiente. 

O setor industrial passou muito tempo despejando no meio ambiente todos os tipos de

poluentes sem nenhuma preocupação com a degradação ambiental que estava causando, isto

também,  aconteceu  com  o  setor  agropecuário  que,  na  busca  por  uma  maior  produção,

“modernizou” a agricultura, passando a utilizar todo tipo de maquinário agrícola, bem como

insumos químicos, provocando erosões do solo e contaminação dos mananciais. Na pecuária,

o pastoreio desordenado também causou degradação do solo e da vegetação.

Todas estas práticas ditas “modernas” têm contribuído  bastante para a escassez da

água que em alguns locais do Brasil e do mundo, ocasiona a morte de milhares de pessoas

pela fome e desnutrição.

No Brasil, em 1997, foi criada a Lei das Águas, que institui a Política Nacional de

Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A Lei

das  Águas  (Lei  no  9.433,  de  8  de  janeiro  de  1997)  (BRASIL,  1997),  dentre  outros

fundamentos, dispõe que “a gestão dos recursos hídricos deve proporcionar sempre seus usos

múltiplos, ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e

das comunidades”. No artigo segundo da Lei das Águas encontram-se os objetivos dessa Lei.

Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em
padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;
II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte
aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;



III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou
decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.
IV - incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas
pluviais.( LEI 9.433,1997).

A criação desta Lei, que dispõe sobre o uso correto dos recursos hídricos, é de extrema

importância para a conscientização da necessidade da proteção e preservação dos mananciais.

No município de Chapecó/SC existe a Lei Orgânica do Município de Chapecó/SC que
em seus artigos nºs  132 e 133 têm o seguinte texto: 

Art.  132 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à comunidade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as  presentes  e  futuras  gerações.
§  1º  Para  assegurar  a  efetividade  desse  direito  incumbe  ao  Município:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies  e  ecossistemas;                                  
II - proibir a instalação de usinas e depósitos de lixo radioativo, na área de
abrangência  do  Município;]...[.
V - promover a educação ambiental na sua rede de ensino e a conscientização
da  comunidade  para  a  preservação  do  meio  ambiente;
VI - proteger a flora e a fauna, vedadas,  na forma da lei, as práticas que
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies
ou  submetam  animais  à  crueldade.
§ 2º As nascentes,  as margens dos rios e encostas  do território municipal
ficam sob a proteção do Município e sua utilização far-se-á na forma da lei,
dentro  de  condições  que  assegurem  a  preservação  do  meio  ambiente,
inclusive  quanto  ao  uso  dos  recursos  naturais.]...[.
§  4º  As  condutas  e  atividades  consideradas  lesivas  ao  meio  ambiente
sujeitarão  os  infratores,  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  às  sanções
administrativas  e  penais,  independentemente  da  obrigação  de  reparar  os
danos  causados.]...
§  6º  Lei  municipal  disporá  sobre  código  do  meio  ambiente.
Art. 133 O Município poderá estabelecer consórcio com outros municípios,
objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental,
em particular à preservação dos recursos hídricos e ao uso equilibrado dos
recursos naturais.(LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE CHAPECÓ/SC).

Publicada  em 1990,  esta  é  a  Lei  que  rege  todas  as  ações  municipais,  bem como
regulamenta o uso do solo e das águas em todo o território municipal.

2.2 AGROTÓXICOS

Os agrotóxicos são substâncias  químicas sintéticas utilizadas na agricultura para o

controle de pragas, como: insetos; fungos; bactérias; e outras plantas consideradas daninhas. É

sabido e atualmente amplamente divulgado que o uso de agrotóxicos causa contaminação do

solo, da água, e dos alimentos, além de causar intoxicação no homem e nos animais através da

água e do ar contaminados.

2.2.1 Como Surgiram Os Agrotóxicos



Segundo Carson (1962, p.30), o DDT (dicloro-difenil-tricloro-etano) foi sintetizado

pela primeira vez em 1874, por um químico alemão, mas suas propriedades inseticidas só

foram descobertas em 1939, e rendeu ao seu descobridor Paul Müller, da Suíça, o prêmio

Nobel de Química. Imediatamente, após essa descoberta, o DDT começou a ser utilizado na

agricultura  para  evitar  doenças  transmitidas  por  insetos.  O DDT também foi  amplamente

utilizado  na  borrifação  de  soldados,  refugiados  e  prisioneiros  de  guerra  para  combater  a

difusão de piolhos. 

A princípio acreditava-se que o DDT não era prejudicial à saúde, pois não apresentava

nenhum sintoma imediato,  mas com o passar dos  anos descobriu-se que este  inseticida  é

altamente tóxico e tem efeito cumulativo no organismo. Ainda conforme Carson (1962, p.32),

uma das características mais assustadoras do DDT, e de outras substâncias a ele relacionadas,

é a forma como seus efeitos são transmitidos de um organismo para o outro, através de todos

os elos da cadeia alimentar. Por exemplo: um  campo de pastagem pulverizado com DDT  vai

consequentemente contaminar o capim, que pode conter resíduos de 7 a 8 ppm (partes por

milhão), as vacas se alimentam deste capim, então o DDT reaparece no leite a 3 ou 4 ppm,

porém a manteiga obtida a partir desse leite pode conter até 65 ppm de DDT, tendo em vista

que o DDT é solúvel em gordura, e a manteiga tem uma alta concentração de gordura. O DDT

também pode ser transmitido de mãe para filho através do leite materno.

2.2.2 Agrotóxicos No Brasil

Após a segunda guerra, devido a falta de alimentos, foi criada a chamada “ revolução

verde”,  que,  para produzir  mais  alimentos,  recorreu ao uso de muitos  produtos químicos.

Nesta época a indústria química ganhou um grande impulso. No Brasil não foi diferente, para

que a  produção de alimentos  fosse maior,  essa introdução exagerada  de  agrotóxicos  veio

acompanhada de muitas intoxicações a longo prazo, bem como muitos casos de morte quase

instantânea de trabalhadores que manuseavam incorretamente esses produtos. Isso porque as

orientações de manuseio empregavam equivocadamente a dissolução do pó com as próprias

mãos, sem nenhuma proteção.

No Brasil, no início dos anos 50, a introdução de inseticidas fosforados para

substituir  o  uso  do  DDT,  veio  acompanhada  de  um  método  cruel.  Foi

ensinado que para misturar o DDT, formulado como pó solúvel na água, o

agricultor deveria usar o braço, com a mão aberta girando meia volta em um

e outro sentido, para facilitar a mistura. Como o DDT tem uma dose letal alta



(demanda uma alta  absorção  do produto para  provocar  a  morte),  somente

cerca de 15 anos depois os problemas de saúde apareciam. Contudo, quando

o agricultor  tentava  repetir  a  técnica  com o Parathion,  primeiro fosforado

introduzido no Brasil, caía morto, fulminado; fato que se repetiu em diversas

regiões do país.(http://planetaorganico.com.br/site/index.php/historia).

Assim iniciava, no Brasil, por orientações equivocadas, provavelmente pela falta de

estudos relacionados  toxicidade desses inseticidas, uma crescente escalada de intoxicações

por agrotóxicos,  a princípio dos trabalhadores que manuseavam o produto, e até os dias atuais

pela ingestão de alimentos produzidos, em larga escala, com a utilização dos mais variados

produtos químicos, que vão desde os fertilizantes até os inseticidas.

O uso de agrotóxicos na agricultura brasileira, aumentou consideravelmente, a partir

da década de 60, sempre com o “incentivo” do governo federal, que obrigava os agricultores a

adquirirem e utilizarem agrotóxicos em suas lavouras. Conforme (LONDRES, 2011):

Neste  processo,  teve  papel  central  a  criação,  em 1965,  do  Sistema  Nacional  de
Crédito Rural,  que vinculava a obtenção de crédito agrícola à obrigatoriedade da
compra de insumos químicos pelos agricultores. Outro elemento chave foi a criação,
em 1975, do Programa Nacional de Defensivos Agrícolas (PNDA), no âmbito do II
Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), que proporcionou recursos financeiros
para  a  criação  de  empresas  nacionais  e  a  instalação  no  país  de  subsidiárias  de
empresas transnacionais de insumos agrícolas.(LONDRES 2011, p. 18).

Esse “incentivo”  ao  uso de agrotóxicos na agricultura fez com que ocorresse a sua

utilização  em larga  escala  na  agricultura  convencional  brasileira,  tendo  como  objetivo  o

controle de pragas e o aumento da produção de alimentos.

O  artigo  História  Agrotóxicos...  [2018?]  diz  que  para  o  modelo  atual  de

desenvolvimento  da  agricultura  do  Brasil,  os  agrotóxicos  são  considerados  extremamente

relevantes, sendo que estes têm ampla cobertura legal no Brasil, tendo como referencial legal,

mais  importante,  a  Lei  nº  7.802, de 11 de julho de 1989 que dispõe sobre a  pesquisa,  a

experimentação,  a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte,  o armazenamento,  a

comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino

final  dos  resíduos  e  embalagens,  o  registro,  a  classificação,  o  controle,  a  inspeção  e  a

fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. Lei esta que é

regulamentada pelo Decreto nº 4.074, de 04 de janeiro de 2002.

Conforme a  Lei  nº  7.802/89,  todos  os  agrotóxicos  utilizados  no  Brasil  devem ter

registro junto aos órgãos competentes, como descrito no artigo 3º, parágrafo 6º.



Art. 3º Os agrotóxicos, seus componentes e afins, de acordo com definição do art. 2º
desta Lei,  só poderão  ser  produzidos,  exportados,  importados,  comercializados  e
utilizados, se previamente registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes
e  exigências  dos  órgãos  federais  responsáveis  pelos  setores  da  saúde,  do  meio
ambiente e da agricultura.
§ 6º Fica proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins:
a)  para  os  quais  o  Brasil  não  disponha  de  métodos  para  desativação  de  seus
componentes, de modo a impedir que os seus resíduos remanescentes provoquem
riscos ao meio ambiente e à saúde pública;
b) para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil;
c)  que  revelem  características  teratogênicas,  carcinogênicas  ou  mutagênicas,  de
acordo com os resultados atualizados de experiências da comunidade científica;
d) que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo
com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade científica;
e) que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório, com
animais,  tenham  podido  demonstrar,  segundo  critérios  técnicos  e  científicos
atualizados;
f)  cujas  características  causem  danos  ao  meio  ambiente.(
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7802.htm).

Esta Lei  foi  criada com o objetivo  de regulamentar  a  produção e a  utilização dos

agrotóxicos,  na  agricultura  convencional  brasileira,  visando  monitorar  a  quantidade  de

resíduos  de  agrotóxicos  nos  alimentos.  Em   2001,  a  ANVISA  (Agência  Nacional  de

Vigilância Sanitária) criou o PARA (Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em

Alimentos), este programa foi criado “com o objetivo de avaliar continuamente os níveis de

resíduos de agrotóxicos nos alimentos de origem vegetal que chegam à mesa do consumidor,

sendo um indicador da ocorrência de resíduos de agrotóxicos em alimentos”.

Ainda, segundo a própria agência, “o Programa é uma ação do Sistema Nacional de

Vigilância  Sanitária  (SNVS),  coordenado  pela  ANVISA  em  conjunto  com  os  órgãos

estaduais e municipais de vigilância sanitária e laboratórios estaduais de saúde pública”.

A chamada Lei dos Agrotóxicos foi publicada no Brasil em 1989, com o objetivo de

regulamentar a fabricação, o registro e o uso dos agrotóxicos em todo o território brasileiro.

Esta  lei  segundo  Londres,  (2011  p.  101)  foi  considerada  uma  vitória  do  movimento

ambientalista e da agricultura alternativa contra a pressão da indústria química pela adoção

dos defensivos agrícolas, ditos “suaves” pela própria indústria.

Acompanhando esta tendência, alguns Estados criaram as próprias leis de proibição do

uso de alguns agrotóxicos. Em Santa Catarina, por exemplo, esta proibição já vigora desde

1998, através da Lei nº 11.069/98 (Art. 20). Em  2010 foi aprovada a lei nº 15.120, que

ampliou  o escopo da proibição.  Assim além de  continuarem proibidas  a  importação e  a

comercialização de substâncias banidas em seus países de origem, fica também proibida a

comercialização de qualquer produto que tenha sido tratado com estas substâncias.

2.2.3 Problemas ambientais causados por agrotóxicos



O crescente aumento do consumo de alimentos faz com que a maioria dos agricultores

utilizem agrotóxicos em suas lavouras, aumentando com isso os níveis de contaminação das

pessoas e do meio ambiente. Aires [2013?] diz que:

Um  dos  problemas  mais  comuns  é  a  contaminação  do  solo,  de  lençóis

freáticos e de rios e lagos. Quando o agrotóxico é utilizado, ele chega ao solo

e a chuva, ou o próprio sistema de irrigação da plantação, facilita a chegada

dos pesticidas aos corpos de água, poluindo-os e intoxicando toda vida lá

presente. (p.1)

Além disso o uso excessivo de agrotóxicos causa o empobrecimento do solo, fazendo

com que seja necessário aumentar a quantidade de fertilizantes utilizados para enriquecê-lo. O

problema  é  que  o  uso  de  fertilizantes  químicos  também  acelera  o  processo  de

empobrecimento  do  solo,  além  de  causar  a  contaminação  dos  mananciais,  isso  acaba  se

tornando  uma  bola  de  neve,  e  aumenta  cada  dia  mais  a  contaminação.  Conforme  Aires

[2013?], “o problema dos fertilizantes está nos seus impactos além da produção de alimentos.

Entre  eles  estão:  a  degradação da qualidade  do solo,  a  poluição  das fontes de água e da

atmosfera e aumento da resistência de pragas”.(p.1).

2.3 A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS

A produção orgânica de alimentos, que atualmente está bastante difundida no mercado,

principalmente por aquelas pessoas que buscam se alimentar de uma forma mais saudável,

ainda encontra dificuldades, embora esteja regulamentada no Brasil há vários anos.

A Lei Federal Nº 10.831, que dispõe sobre Agricultura Orgânica, foi publicada em

dezembro de 2003, porém só foi regulamentada em 27 de dezembro de 2007, pelo Decreto Nº

6.323. 

No art. 1º, parágrafo da Lei Nº 10.831, encontra-se o seguinte texto:

§ 1º  A finalidade  de um sistema de produção orgânico  é:  I  -  a  oferta  de
produtos saudáveis isentos de contaminantes intencionais; II - a preservação
da  diversidade  biológica  dos  ecossistemas  naturais  e  a  recomposição  ou
incremento da diversidade biológica dos ecossistemas modificados em que se
insere o sistema de produção; III - incrementar a atividade biológica do solo;
IV - promover um uso saudável do solo, da água e do ar; e reduzir ao mínimo
todas as formas de contaminação desses elementos que possam resultar das
práticas agrícolas.(Lei nº 10.831, 2003, p. 1).

Com a publicação do Decreto nº 7.794, de 20 de agosto de 2012, que institui a Política

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, foram regulamentadas as diretrizes para a

produção orgânica, conforme o artigo  3º, incisos II e III.

Art. 3º  São diretrizes da PNAPO:



II  -  promoção  do  uso  sustentável  dos  recursos  naturais,  observadas  as
disposições que regulem as relações de trabalho e favoreçam o bem-estar de
proprietários e trabalhadores;
III - conservação dos ecossistemas naturais e recomposição dos ecossistemas
modificados, por meio de sistemas de produção agrícola e de extrativismo
florestal  baseados  em  recursos  renováveis,  com  a  adoção  de  métodos  e
práticas culturais, biológicas e mecânicas, que reduzam resíduos poluentes e
a dependência de insumos externos para a produção.(Decreto nº 7.794, 2012,
p. 1).

Como  se  pode  ver,  as  normas  e  orientações  para  a  produção  orgânica  estão

regulamentadas há bastante tempo, porém a adesão a esse tipo de produção ainda é baixa, no

Município de Chapecó/SC, por exemplo, dos aproximadamente 1822 agricultores, apenas 20

produzem alimentos orgânicos, isso dá um percentual de apenas 1,09%. Sendo que destes

apenas  um  produtor  vende  uma  parte  de  seus  produtos  nos  mercados,  o  restante  é

comercializado  nos  10 pontos  de  feiras  agroecológicas  do município.   Essa baixa adesão

ocorre  porque  a  produção  de  hortifrutigranjeiros  orgânicos  necessita  de  um  manejo

diferenciado , o que eleva os custos de produção.

Conforme a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca,

em Santa  Catarina  a  agricultura  orgânica  vem crescendo consideravelmente,  atendendo  à

crescente demanda por alimentos mais saudáveis, e tem se tornado uma importante fonte de

renda para os agricultores. Segundo a Secretaria Estadual de Agricultura, atualmente, cerca de

mil  agricultores  no  Estado  produzem  alimentos  orgânicos,  e  esse  crescimento  só  faz

aumentar.

O  governo  do  estado  de  Santa  Catarina,  através  da  Secretaria   de  Estado  da

Agricultura e da Pesca, tem incentivado a agricultura orgânica. Com a criação do Programa

Menos Juros, os produtores de alimentos orgânicos, que já estão enquadrados  no PRONAF

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), terão parte dos juros pagos

pela Secretaria, isso para financiamentos de até R$ 100 mil, para serem pagos com oito anos

de prazo, o limite de juros pagos pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca  é de

2,5% ao  ano.  O  Programa  Menos  Juros  apoia  também  os  projetos  de  investimentos  na

produção orgânica e outros empreendimentos através do Programa de crédito SC Rural.

Os consumidores catarinenses  estão cada vez mais preocupados com a origem e a

qualidade  dos  alimentos  que  consomem,  e,  segundo  o  Secretário  de  Agricultura,  “os

produtores rurais catarinenses  estão atentos a isso. Nós temos cerca de mil  produtores de

orgânicos no Estado e podemos ampliar muito esse número”. Ainda, segundo a Secretaria de

Estado da Agricultura e da Pesca,  cerca de 87% dos alimentos orgânicos consumidos em



Santa Catarina são produzidos no próprio Estado. Em virtude disso percebe-se que esse é um

setor que vem crescendo muito, podendo se tornar uma importante fonte de renda para os

agricultores, especialmente para os que vivem da agricultura familiar.

O incentivo  à  agricultura  orgânica  e  familiar  ocorre  também por  meio  do  PNAE

(Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme a Lei nº 11.947 de 16 de junho de

2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto

na Escola aos alunos da educação básica e dá outras providências. Que prevê em seu artigo 2º,

inciso  V “-  o  apoio  ao  desenvolvimento  sustentável,  com incentivos  para  a  aquisição  de

gêneros  alimentícios  diversificados,  produzidos  em âmbito  local  e  preferencialmente  pela

agricultura  familiar  e  pelos empreendedores  familiares  rurais,  priorizando as comunidades

tradicionais  indígenas  e  de remanescentes  de  quilombos”.  Assim boa parte  dos  alimentos

orgânicos  produzidos  pelos  agricultores  familiares  são  adquiridos  pelas  prefeituras  por

intermédio das Secretarias de Educação para a merenda escolar, garantindo, dessa forma, que

os agricultores possam comercializar toda a sua produção.

2.3.1 Fiscalização Dos Produtos Orgânicos

Em Santa Catarina a fiscalização dos alimentos orgânicos ocorre através do Programa

de  Monitoramento  da  Produção  Orgânica  (PMPO),  que  é  executado  pela  CIDASC

(Companhia  Integrada  de  Desenvolvimento  Agrícola  de  Santa  Catarina),  e,  segundo  a

assessoria de imprensa, é o principal programa do país voltado ao controle de sanidade de

produtos vegetais orgânicos,  e principalmente para a verificação da presença de resíduos de

agrotóxicos. Este programa com o apoio do SC Rural analisou mais de 1.400 amostras de

alimentos orgânicos de origem vegetal nos últimos três  anos. Todas as amostras coletadas são

analisadas por laboratório credenciado pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), as

análises verificam a presença de 257 princípios ativos de agrotóxicos  e na constatação de

alguma irregularidade o Ministério da Agricultura é acionado para fiscalizar a propriedade,

bem como é enviada cópia do laudo para o Ministério Público de Santa Catarina para que

sejam tomadas as providências cabíveis.

2.4 AGRICULTURA ORGÂNICA

A agricultura  orgânica  é  a  forma  de  produzir  alimentos  sem  adição  de  produtos

químicos, e/ou agrotóxicos em qualquer etapa da produção. Conforme o Sebrae: 

A agricultura orgânica enfatiza o uso e a prática de manejo sem o uso de
fertilizantes sintéticos de alta solubilidade e agrotóxicos, além de reguladores
de crescimento e aditivos sintéticos para a alimentação animal.



Esta  prática  agrícola  preocupa-se  com  a  saúde  dos  seres  humanos,  dos
animais e das plantas, entendendo que seres humanos saudáveis são frutos de
solos equilibrados e biologicamente ativos, adotando técnicas integradoras e
apostando na diversidade de culturas. (SEBRAE NACIONAL 27/11/2017).

Desta  forma pode-se  observar  que  a  agricultura  orgânica  incentiva  a  produção  de

alimentos saudáveis, protegendo, assim, os consumidores, bem como os produtores do contato

com agrotóxicos e outros produtos químicos que possam vir a causar mal à saúde. 

 Segundo Penteado (2001), existem vários processos agroecológicos que fazem parte

da  agricultura  orgânica:  agriculturas  alternativa,  biológica,  orgânica,  natural,  biodinâmica,

yamaguishiana,  permacultura,  agroflorestais,  etc.  Porém  as  que  mais  se  destacam  são  a

agricultura  biodinâmica  e  a  agricultura  natural.  Qualquer  produto  obtido  através  destes

sistemas é conhecido como alimento orgânico.

Uma  das  formas  de  produção  de  alimentos  hortifrutigranjeiros  orgânicos  é  a

agricultura biodinâmica, que é baseada na utilização de fertilizantes e outros insumos naturais.

Vejam o que diz  Penteado:

A agricultura biodinâmica possui uma base comum com as demais formas de
produção  orgânica  no  que  diz  respeito  à  diversificação  e  integração  das
explorações vegetais, animais e florestais; adota esquemas de reciclagem de
resíduos vegetais e animais, via compostagem, e o uso de nutrientes de baixa
solubilidade  e  concentração.  A diferença  da  agricultura  biodinâmica  das
demais correntes orgânicas é basicamente em dois pontos. O primeiro é o uso
de preparados biodinâmicos, que são substâncias de origem mineral, vegetal
e animal altamente diluídas, que potencializam forças naturais para vitalizar e
estimular o crescimento das plantas ao serem aplicados no solo e sobre os
vegetais. O segundo princípio é efetuar as operações agrícolas (plantio, poda,
raleio e outros tratos culturais e colheita) de acordo com o calendário astral,
com observações da posição da lua e posição dos planetas  em relação às
constelações.(PENTEADO,2001).

Como se percebe, a agricultura biodinâmica é uma forma diversificada de produção

orgânica que utiliza nutrientes naturais extraídos de resíduos animais e vegetais através de

compostagem, para enriquecer o solo e fertilizar as plantas com o objetivo de aumentar a

produção, além de utilizar o calendário astral para efetuar plantio, podas e colheitas.

Da  mesma  forma  a  agricultura  natural  busca  formas  de  produção  o  mais  natural

possível, Id. Ibid diz que:

O princípio da Agricultura Natural é o de que as atividades agrícolas devem
potencializar os processos naturais, evitando perdas de energia no sistema.
Suas ideias foram reforçadas e difundidas internacionalmente pelas pesquisas
de Masanobu Fukuoka, que defendia a ideia de artificializar o menos possível
a  produção,  mantendo  o  sistema  agrícola  o  mais  próximo  possível  dos
sistemas naturais. Algumas particularidades, diferenciam a agricultura natural
dos outros modelos. A primeira delas diz respeito ao uso de microrganismos
eficientes  ou  effective  microrganisms,  conhecidos  como  EM.  Esses
microrganismos  são  utilizados  como  inoculantes  para  o  solo,  planta  e
composto. Outra particularidade é a não utilização de dejetos animais nos



compostos.(Id. Ibid, 2001).

O grande diferencial da agricultura natural é a não utilização de dejetos animais nos

compostos  orgânicos  utilizados  para  enriquecer  o  solo,  e  a  utilização  de  microrganismos

inoculantes em seus compostos.

Ainda conforme Id. Ibid, existe a agricultura alternativa, que busca produzir alimentos
orgânicos sem nenhum tipo de contaminação química.

Agricultura alternativa é um conjunto de práticas  e  técnicas  de cultivo da
terra  que,  diferente  da  agricultura  tradicional,  tem  como  objetivos  o
desenvolvimento sustentável e a produção de gêneros agrícolas  sem qualquer
contaminação  por  agrotóxicos  ou  pesticidas.  É  também  conhecida  como
agricultura ecológica ou agricultura verde. 
Características principais:
-  Não  utiliza  métodos  que  possam  contaminar  o  solo  ou  degradá-lo.  Os
métodos agrícolas utilizados buscam conservar as características e potenciais
naturais do solo. 
-  Visa  o  equilíbrio  ecológico  na  agricultura,  respeitando  assim  o  meio
ambiente. 
- Produção de frutas, legumes, grãos e outros gêneros agrícolas sem nenhuma
contaminação química. Portanto, os produtos são naturais. 
- Práticas como queimadas não são empregadas nos processos agrícolas.
- Pouca ou nenhuma mecanização.
- Uso de mão-de-obra especializada.
-  Não  realiza  desmatamentos  para  geração  ou  ampliação  de  áreas
agricultáveis.
-  Áreas  de  produção  próximas  às  áreas  de  consumo.  Este  fator
possibilita uso menor de meios de transportes e, por consequência, a
redução da poluição do ar.
- Uso de fertilizantes naturais.
- Uso de métodos naturais de controle de pragas.
- Uso racional de recursos naturais (água, por exemplo), evitando assim
o desperdício.(Id. Ibid, 2001)

Dito  isto,  percebe-se  que  a  agricultura  orgânica,  em  suas  diversas  formas,  busca

produzir  alimentos  orgânicos  sem o  uso  de  produtos  químicos,  e  com manejo  adequado.

Porém mesmo com o aumento do consumo dos produtos orgânicos a falta de incentivo e o

custo  elevado,  principalmente  no  início  da  produção,  fazem  com  que  muitos  pequenos

produtores desistam dessa produção.

Segundo  Cerqueira  e  Francisco  (?),  existem  no  Brasil,  aproximadamente,  15  mil

propriedades certificadas para a produção de alimentos orgânicos, destas, 70 % pertencem a

agricultores  familiares.  O  Brasil  responde  por  cerca  de  3,77%  do  consumo  mundial  de

alimentos orgânicos.

Dessa forma, será trabalhada com a associação de produtores de hortifrutigranjeiros

orgânicos  de  Chapecó/SC  a  conservação  do  solo  e  dos  mananciais,  bem  como  a

conscientização de um maior número de produtores rurais sobre a importância da produção

orgânica. 



Esse  projeto  visa  principalmente  beneficiar  os  produtores  que  fazem  parte  da

associação,  bem como outros agricultores que estejam interessados em iniciar a  produção

orgânica em suas propriedades. 

Com  a  implantação  do  projeto  busca-se,  principalmente,  o  fortalecimento  da

associação de produtores orgânicos, tornando mais fácil a busca por recursos financeiros e

orientações  técnicas.  Este  projeto  poderá  ser  utilizado  por  todos  os  agricultores  em suas

propriedades, bem como pela equipe técnica da Secretaria da Agricultura de Chapecó/SC, na

orientação de novos agricultores que estejam interessados neste tipo de produção.

Durante as  reuniões  e palestras  serão discutidas  as formas corretas  de manejo das

culturas, adotando as que melhor se encaixam para cada situação. Também serão discutidas

formas  de  buscar  recursos  e  incentivos  em instituições  financeiras  e  governos  municipal,

estadual e federal.

2.4.1 Benefícios ao meio ambiente de práticas orgânicas sustentáveis

O meio  ambiente é  o  maior  beneficiado quando se trata  de  produção orgânica  de

alimentos. As práticas orgânicas sustentáveis consistem em produção de alimentos sem o uso

de  qualquer  substância  química,  diminuindo  sensivelmente  os  danos  ambientais  e  a

contaminação. Segundo o Sebrae (2017), “esta prática agrícola preocupa-se com a saúde dos

seres humanos, dos animais e das plantas, entendendo que seres humanos saudáveis são frutos

de solos equilibrados e biologicamente ativos, adotando técnicas integradoras e apostando na

diversidade de culturas”.(p.1) Ainda conforme o Sebrae, a agricultura orgânica baseia-se em

quatro pontos fundamentais para a produção de alimentos e a proteção do meio ambiente:

 Respeito  ao  meio  ambiente,  reconhecendo  a  dependência  dos  recursos  não

renováveis.

 Diversificação  de  culturas,  que  permite  cultivar  várias  espécies  criando

defensores naturais contra pragas.

 Manejo  adequado  do solo,  utilizando  cobertura  morta  e  outros  fertilizantes

naturais para enriquecimento do solo.

 Independência do sistema de produção, fazendo a substituição de substancias

químicas por naturais.

Dessa  forma vê-se  que  as  práticas  sustentáveis  na  agricultura  orgânica  beneficiam

diretamente o meio ambiente e, principalmente, o ser humano que adquire uma qualidade de



vida melhor.

2.5 ÁREA DE ESTUDO

O presente estudo foi realizado em várias propriedades do interior do município de

Chapecó/SC, conforme figura 2. O Município de Chapecó/SC localiza-se na região oeste do

Estado de Santa Catarina, (figura 1), a 630 km da capital Florianópolis,  posição geográfica

27º05’42” S e 52º37’04” W, e possui uma área de 626,060 Km². Chapecó é a 6ª maior cidade

de  Santa  Catarina,  e  sua  população  é  de  183.530  habitantes  (IBGE,  2010),  e  população

estimada em 2017 de 213.279 pessoas, sendo que cerca de 91,61% da população reside em

área urbana e 8,39% em área rural.

Figura 1: Imagem da localização do Município de Chapecó/SC, recorte espacial.



Fonte:(https://www.researchgate.net  ).  

Figura 2 - Imagem da localização das propriedades objetos de estudo deste trabalho, recorte



espacial.

Fonte: Google Maps, 2018 – Edição: Luiz Henrique Bezutti, 2018.



2.6 MANEJO DO SOLO NAS PROPRIEDADES VISITADAS

Em visitas realizadas nas propriedades estudadas, foi verificado como ocorre o cultivo

dos  alimentos  orgânicos,  desde  a  preparação  do  solo  até  a  colheita.  Algumas  culturas

necessitam de uma maior preparação do solo, como é o caso das hortaliças, nestes casos o

solo é revolvido e adubado com adubo orgânico proveniente da compostagem (figura 3), que

é feita na propriedade, utilizando restos de vegetais que são decompostos por minhocas. A

irrigação das hortaliças ocorre pelo método de gotejamento e a água utilizada é proveniente de

poços artesianos e tem sua qualidade analisada periodicamente, por análises laboratoriais. O

controle de pragas como é o caso das lagartas, ocorre através da aplicação de Dipel, que é um

inseticida orgânico.

              

Figura – 3: Imagem da compostagem utilizando restos de frutas e vegetação na propriedade

do Sr. Neri Vaccari.

Fonte: Arquivo pessoal (2018).

Na figura 3 pode-se observar uma composteira utilizando restos de frutas e vegetação

retirada das  áreas onde vai ser realizado o plantio de outras culturas, no plantio direto esta

vegetação é apenas cortada. Esta composteira vai ser coberta com lona para evitar o acúmulo

de água e a produção de chorume.



Figura  –  4:  Imagem  da  compostagem  utilizando  restos  de  frutas  e  outros  vegetais  na

propriedade do Sr. Olidemar Luzzi.

Fonte: Arquivo pessoal (2018).

Nesta outra imagem (figura 4) pode-se observar outra composteira onde são utilizadas

cascas e restos de vegetais, que são vendidos como minimamente processados.

Figura – 5: Imagem do adubo orgânico pronto para uso, na propriedade do Sr. Neri Vaccari

Fonte: Arquivo pessoal (2018).

Nesta  imagem (figura  5)  pode-se  ver  o  adubo  orgânico  pronto  para  ser  utilizado,

proveniente das composteiras existentes na propriedade. Vale lembrar que nesta propriedade

ocorre  o  processamento  de  frutas  e  outros  vegetais  para  a  fabricação  de  doces  e  sucos

orgânicos, desta forma sobram bastantes restos de vegetais para a utilização na compostagem.



Figura – 6:  Imagem da alface plantada  em canteiros  preparados com adubo orgânico,  na

propriedade do Sr Olidemar Luzzi.

  

Fonte: Arquivo pessoal (2018).

Nesta modalidade de plantio (figura 6) a terra dos canteiros é revolvida e misturada

com adubo orgânico, só então é feito o plantio das mudas. Aqui pode-se perceber também

como é feita a irrigação, que ocorre por gotejamento.

Foi  verificado também o cultivo  de  hortaliças  e  outras  culturas  na  modalidade  de

plantio direto, esse método consiste no plantio das mudas em covas sem efetuar a capina do

terreno,  os  hortifrutigranjeiros  crescem juntamente  com a  vegetação  existente  no  terreno,

diminuindo a incidência de pragas, e reduzindo o trabalho com o controle destas. Esta técnica

de  plantio  também  diminui  consideravelmente  o  trabalho  com  a  preparação  do  solo,  e

aproveita a cobertura do solo como fertilizante, e, também, para a manutenção da umidade

deste.



Figura – 7: Imagem da cana-de-açúcar e banana-prata, na propriedade do Sr Danilo Bruski.

   

Fonte: Arquivo pessoal (2018).

Na figura 7, acima, é possível verificar o cultivo de cana-de-açúcar e banana-prata na

modalidade de plantio direto, ou seja, sem a retirada da vegetação existente.

Figura – 8: Imagem da plantação de repolho na propriedade do Sr. Neri Vaccari 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2018).

Na figura 8 verifica-se o plantio de repolho em meio à vegetação existente, neste caso

percebe-se que a vegetação é rasteira para que não ocorra o sufocamento da planta.

2.7 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

A intervenção ocorrerá através de visitas aos produtores e aplicação de questionário,

palestras, que serão ministradas por profissional qualificado, este profissional será contratado

por  meio  de  licitação  pela  Secretaria  de  Desenvolvimento  Rural  e  Meio  Ambiente  do

Município de Chapecó SC. Na oportunidade também serão distribuídos folhetos explicativos



aos participantes, para facilitar a implantação dos novos métodos de cultivo, manejo do solo e

gestão dos recursos hídricos em cada propriedade. 

2.8 PROBLEMA
O uso excessivo de agrotóxicos e outros produtos químicos na agricultura têm causado

uma crescente degradação do solo e dos mananciais. Diante destes problemas surgem vários

questionamentos, dentre eles destaca-se o seguinte: O que é possível fazer para melhorar a

conservação do solo, dos mananciais na agricultura orgânica de Chapecó/SC ? Que medidas

podem ser adotadas para padronizar e melhorar o manejo nas propriedades rurais ?

2.9 JUSTIFICATIVA

Esta  intervenção se  faz  necessária  pela  crescente  demanda de  produtos  totalmente

orgânicos, considerando que os consumidores estão cada dia mais exigentes com a qualidade

dos alimentos que adentram as suas residências. 

Em virtude disso surge a necessidade de se conscientizar os produtores da importância

da diminuição do uso de agrotóxicos  na sua produção,  visando a melhoria  da  saúde dos

próprios  produtores,  bem  como  dos  consumidores  desse  alimento,  além  disso  também

melhorar a qualidade da água e do solo destas propriedades.

2.10 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

São esperados os seguintes resultados e impactos:

 Aumentar a área cultivada sem o uso de agrotóxicos, melhorando a qualidade

de vida da população de Chapecó/SC e região.

 Aumentar  o  número  de  produtores  e  consequentemente  o  número  de

propriedades envolvidas na produção orgânica.

 Padronizar ações de manejo e cultivo, visando minimizar o impacto ambiental

nas áreas cultivadas.

2.11 AÇÕES DE INTERVENÇÃO

Para a implementação deste projeto serão necessárias algumas ações de intervenção

junto  aos  agricultores  que  fazem  parte  da  Associação  dos  Produtores  Orgânicos  de

Chapecó/SC.  Estas  ações  serão realizadas  em forma de visitas  aos  produtores,  orientação

referente  à  produção  e  palestras  para  a  sensibilização  destes  quanto  à  importância  da

preservação do solo e dos recursos hídricos.



2.12 ATORES ENVOLVIDOS

O  aumento  do  consumo  dos  produtos  orgânicos  exige  também  um  aumento  da

produção. Conforme Dauer (2017), “um estudo recente e ousado, realizado pela Universidade

Estadual de Washington, mostra que a agricultura orgânica pode ser usada para alimentar de

maneira  eficiente  toda  a  população  mundial”.  (p.1).  Dessa  forma,  entende-se  que  quanto

maior for o número de agricultores envolvidos, maior será a produção. Dauer (2017) destaca

ainda que:

No entendimento dos autores dessa proposta que conta com o aval da Organização da
Nações Unidas,  a  agricultura orgânica  é capaz  de satisfazer  todas as  necessidades
alimentares do mundo, independente das mudanças climáticas. Segundo eles, algumas
fazendas orgânicas têm o potencial para produzir altos rendimentos em consequência
da capacidade mais elevada de retenção de água nos solos cultivados sem agrotóxicos.
A partir do ponto de vista econômico, principalmente quando se fala da obtenção de
grandes lucros, o estudo é transparente e deixa claro que, apesar de ser rentável, o
cultivo orgânico proporciona ganhos menores do que os tradicionais, quando se fala
em cifrões.  Em compensação, o ganho pode ser  medido com a régua ambiental  e
coletiva. Outro aspecto interessante é o fato de que os sistemas agrícolas orgânicos
garantem  maior  benefício  social,  o  que  resulta  em  um  planeta  mais  saudável  e
sustentável.( p.1)

Assim, percebe-se que é essencial um maior comprometimento do poder público em

relação a incentivos para esta produção.

Para a execução das ações de intervenção, necessárias para a realização do projeto,

será  importante  a  participação  dos  produtores,  que  são  sem dúvida  alguma a  parte  mais

importante no processo de produção orgânica, também estarão envolvidos técnicos que darão

o devido suporte aos agricultores.

O projeto  de  intervenção  é  viável,  pois  grande  parte  dele  já  está  em execução,  e

portanto, o investimento não é muito alto, porém depende da intervenção do poder público,

sendo que a maior dificuldade é a elaboração de folhetos explicativos.

2.13 VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E FINANCEIRA

Para  a  implementação  deste  projeto  de  intervenção  será  necessário  avaliar  a

viabilidade  técnica,  verificar  se  tecnicamente  é  possível  aumentar  a  área  cultivada  por

produtos orgânicos, verificar se existe a possibilidade de aumentar o número de produtores

envolvidos  neste  tipo  de produção,  e  se  estes  produtores  se  enquadram nos requisitos  da

produção  orgânica.  Também é  necessário  avaliar  a  viabilidade  financeira,  ou  seja,  se  os

produtores  envolvidos  tem capital  de  giro  que  permita  fazer  as  mudanças  necessárias  na

produção,  tendo  em  vista  que  a  área  cultivada  tende  a  ser  menor,  devido  a  faixa  de

preservação  no  entorno  da  lavoura.  Verificar  nos  órgãos  competentes  se  existe  algum



incentivo financeiro para os produtores que se dedicam a produção orgânica. Avaliar o custo

benefício da produção orgânica para ver se é viável investir nesta produção.

2.14 GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

 A gestão,  o acompanhamento e  a avaliação do presente projeto de avaliação será

realizado pela equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente do

Município  de  Chapecó/SC.  Isso  ocorrerá  através  de  visitas  técnicas  realizadas  nas

propriedades  dos  agricultores  que  fazem  parte  da  associação  de  produtores  de

hortifrutigranjeiros do Município de Chapecó/SC.

2.15 CRONOGRAMA

Cronograma

Atividades 2  º  Sem.

2017

1 º Sem.

2018

2  º  Sem.

2018

1 º Sem.

2019

2  º  Sem.

2019

1 º Sem.

2020

2  º  Sem.

2020
Institucionalização do

Projeto
X X

Levantamento de dados X X X
Trabalho de campo X X X X

Divulgação do Projeto X X X X X
Desenvolvimento do

Projeto
X X X X X

Elaboração: da autora.

2.16 TERMO DE REFERÊNCIA

2.16.1 Objeto                                         

Contratação  de  um  profissional  qualificado  para  realizar  palestras  e  elaboração  e

impressão de material gráfico.

2.16.2 Justificativa

A aquisição  se  faz  necessária  para  a  realização  de  palestras  orientativas  para  os

agricultores que fazem parte da associação de produtores de alimentos orgânicos. 

A realização destas palestras será extremamente importante para a padronização dos

métodos  de  plantio,  manejo  do  solo  e  gestão  dos  recursos  hídricos  nas  propriedades  dos

agricultores envolvidos. 

2.16.3 Descrição do objeto

Contratação de profissional qualificado, elaboração e impressão de material gráfico.



2.16.4 Fundamentação legal

A presente licitação está amparada pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que

dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos e, também pela Lei nº 10.520, de 17 de

julho de 2002, Lei do Pregão.

2.16.5 Estimativa de custos

a. Contratação de profissional habilitado. Valor aproximado R$ 10.000,00

b. Elaboração de material gráfico. Valor aproximado R$ 5.000,00

c. Impressão  de material gráfico. Valor aproximado R$ 3.000,00

2.16.6 Critérios de julgamento

Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço

unitário por item, observadas as especificações definidas neste Termo de Referência.

2.16.7 Prazo, local e condições de entrega

O prazo de entrega do material gráfico será de 30 dias a contar da data de fechamento

do negócio. Este material deverá ser entregue na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio

Ambiente do Município de Chapecó/SC, situada na rua Nereu Ramos, nº 1750 E, bairro Passo

dos  Fortes,  Chapecó/SC,  de  segunda  a  sexta-feira,  das  8:00  às  14:00  horas.  O  material

somente será aceito após a verificação de sua conformidade.

O palestrante deverá apresentar-se em data a ser previamente estabelecida e informada

com antecedência.

2.16.8 Obrigação das partes 

Obrigações das CONTRATADAS: 

- Entregar material gráfico impresso, conforme ajustado no ato da contratação.

- Apresentar-se e proferir palestra aos agricultores em data e hora pré definida.

Obrigações da CONTRATANTE: 

- Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos adquiridos. 

- Aceitar os produtos recebidos em conformidade com as especificações.

- Recusar os produtos em não/conformidade.

2.16.9 Acompanhamento e fiscalização 

- O objeto deste termo deverá ser cumprido integralmente, sob pena de o inadimplente

arcar com as consequências da execução parcial ou não/execução deste.

-  A execução  do objeto  será  realizada  por  representantes  do  setor  de  compras  da



Prefeitura Municipal de Chapecó/SC,

- A fiscalização do recebimento dos materiais adquiridos será realizada por técnicos da

Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente do Município de Chapecó/SC.

- A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e

processos  de  inspeção,  verificação  e  controle  adotados  pela  fiscalização,  obrigando-se  a

fornecer todos os dados, elementos e esclarecimentos solicitados.

2.16.10 Pagamento

O pagamento ocorrerá da  seguinte forma: pagamento integral ao palestrante no ato da

realização da palestra. Pagamento de 50% do valor do material gráfico impresso no ato da

entrega e 50% no prazo de 30 dias a contar da entrega deste.

2.16.11 Subcontratação

 A  empresa  vencedora  da  licitação  poderá  subcontratar,  sob  sua  inteira

responsabilidade, outra empresa para fornecer alguns itens constantes do contrato de compra e

venda.

2.16.12 Sanções

No caso  do não cumprimento  de  qualquer  dos  itens  desta  licitação,  por  parte  das

CONTRATADAS,  poderão  ser  aplicadas  as  sanções  previstas  no  artigo  87,  da  Lei  nº

8.666/93.

2.16.13 Informações complementares 

-  Fica  a  CONTRATANTE  obrigada  a  efetuar  os  pagamentos  conforme

acordado neste termo de referência.

-  Fica a CONTRATADA obrigada a entregar os produtos adquiridos pela contratante,

conforme as especificações descritas neste termo de referência, e no prazo acima citado.

3  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  projeto  de  intervenção  possibilitou  um  maior  conhecimento  das  técnicas

utilizadas  pelos  agricultores  do  Município  de  Chapecó/SC,  para  a  produção de  alimentos

orgânicos. Tais técnicas visam aumentar a produção dos alimentos ali cultivados, bem como



diminuir as agressões ao solo e ao meio ambiente como um todo.

Como  foi  possível  perceber  durante  este  estudo,  cada  agricultor  utiliza  formas

específicas de plantio e cultivo, conforme a necessidade, o tipo de cultura cultivada  e as

condições do solo de cada propriedade.

Um fator importante na produção de alimentos orgânicos é a ausência de qualquer tipo

de  substância  química  ou  sintética,  nas  diferentes  fases  da  produção.  Todos  os  produtos

utilizados para enriquecer o solo e controlar as ervas daninhas e outras pragas são orgânicos,

produzidos nas propriedades através de restos de vegetais, como é o caso do adubo, ou através

de insetos doentes para a produção de inseticidas naturais.

A manutenção da  vegetação no plantio  direto  evita  o  carreamento  da terra  e  seus

nutrientes pela água da chuva para o leito dos rios, além de ser uma ótima cobertura para o

solo. Essa vegetação quando apodrece se torna adubo para o solo, além disso o plantio direto

diminui o trabalho com capina e, consquentemente, reduz a quantidade de adubo utilizado,

pois nesta modalidade de plantio somente as covas são adubadas, além de impactar no ataque

de insetos tendo em vista que a cultura não fica exposta.

A palestra aos agricultores alcançou com êxito o objetivo, pois proporcionou a eles o

conhecimento de novas técnicas de plantio e manejo do solo, bem como o cuidado com os

mananciais. Além disso, por se tratar de um público pequeno, houve uma  maior interação

entre  palestrante  e  agricultores,  o  que  resultou  em  uma  troca  de  experiências  bem

significativa. 

Na oportunidade ficou acordado entre os agricultores e os representantes da Secretaria

de  Desenvolvimento  Rural  e  Meio  Ambiente  do  Município  de  Chapecó/SC,  que

oportunamente ocorrerão mais palestras como esta, visando a troca de experiências e maior

conhecimento para melhorar a produção de hortifrutigranjeiros orgânicos, tanto na qualidade

como na quantidade.

Embora a produção de alimentos orgânicos, em Chapecó/SC, tenha iniciado na década

de 1990, ainda existem muitos pontos a serem melhorados, porém um maior incentivo por

parte do governo é o principal deles.
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APÊNDICE I

QUESTIONÁRIO

Questionário  aplicado  aos  agricultores  que  compõem  a  Associação  de  Produtores  de



Alimentos Orgânicos de Chapecó/SC. Com o objetivo de coletar dados a respeito da produção

de alimentos orgânicos.

1 Qual a quantidade de terra que possui? E quantos hectares utiliza na produção de alimentos

orgânicos?

R: A quantidade de terra varia de 1 a 20 hectares.

2 Que tipo de alimentos estão sendo produzidos na sua propriedade?

R: Hortaliças, frutas , grãos e derivados.

3 Quando iniciou o cultivo de alimentos orgânicos?

R: Em 1991, iniciou com um grupo de 6 agricultores, alguns desistiram , outros começaram,

atualmente são em torno de 20 agricultores. 

4 O que levou a produzir alimentos sem agrotóxico?

R: A qualidade de vida, a ausência de contato com os agrotóxicos, tanto na produção quanto

no consumo.

5 Teve algum incentivo por parte do governo Estadual ou Municipal?

R: Sim, do governo Estadual.

6 Possui apoio técnico?

R Sim, da EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina),

APACO ( Associação  dos  Pequenos  Agricultores  do  Oeste  de SC),  CIDASC (Companhia

Integrada  de  Desenvolvimento  Agrícola  de  Santa  Catarina,  e  Secretaria  Municipal  de

Agricultura de Chapecó SC.

 

7 Existe  alguma linha  de  crédito  (financiamento),  com juros  menores  para  quem produz

alimentos orgânicos?

R Sim,  existe o Pronaf, e o programa estadual Menos Juros, que paga parte dos juros dos

empréstimos contraídos através do Pronaf.

8 Como é realizado o controle de qualidade da produção?



R: Através de análises de resíduos de agrotóxicos.

9 São  coletados produtos para análise comprovando que os mesmos foram produzidos sem o

uso de agrotóxicos? 

R: Sim, geralmente uma vez por ano, a coleta é realizada nas propriedades ou nos pontos de

venda.

10 Quem faz essa coleta? Qual a esfera?

R: Os fiscais da CIDASC, do governo estadual.


