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RESUMO

A produção orgânica utiliza sistemas
de certificação para assegurar aos
consumidores a qualidade de sua produção.
O objetivo deste trabalho foi analisar aspectos
sociais, ambientais e comerciais bem como
certos aspectos técnicos da produção
orgânica de produtores familiares com
intenção de obter a certificação orgânica em
onze municípios atendidos pelo Programa
Paranaense de Certificação de Produtos
Orgânicos, Núcleo de Guarapuava. Este
Programa é uma parceria desenvolvida por
órgãos públicos e tem como finalidade
fomentar uma rede de apoio à certificação
orgânica de pequenos produtores do estado
do Paraná. Os resultados destacaram
principalmente as hortaliças: alface,
beterraba, repolho, brócolis e cenoura
produzidos por agricultores cuja propriedade
possui área média de 28 ha e área e cultivo
orgânico médio de 2,2 ha. Apesar do
interesse na certificação desses produtos,
verificou-se insuficiência nos requisitos
mínimos para tal processo, principalmente
quanto à regularização da documentação e
dos aspectos ambientais da propriedade,
assim, pode-se afirmar que há uma grande
demanda para a certificação da produção
orgânica de hortaliças na região e que os
pequenos agricultores da região pode se
beneficiar do Programa Paranaense de
Certificação de Produtos Orgânicos, núcleo
de Guarapuava.

Palavras-chave: agricultura orgânica,
agricultura familiar, segurança alimentar.

ABSTRACT

Small farmers profile attended by the
Organic Production Certification

Program of Paraná State, Guarapuava
Branch.

The organ ic  p roduct ion  uses
cer t i f i ca t ion systems to  assure the
consumers the quality of its production.
The objective of this work was to analyze
social, environmental and commercial
aspects, as well as some technical points
of the organic production of small farmers
tha t  in tends  to  ge t  the  organ ic
certification in eleven cities attended by
the Organic Product ion Cert i f icat ion
Program of Paraná State, Guarapuava
Branch.  The resul ts h ighl ighted the
organic vegetables production of lettuce,
beat,  cabbage, broccol i  and carrots
produced by farmers which farm has an
average 28 ha and organic cultivation
area of 2,2 ha. Despite of the interest in
the certification of these products it was
verified that the minimum requirements
insufficiency for such process, mainly
wi th  respect  to  the  documenta t ion
regularization and environmental aspects
of the farms. Therefore, we can affirm
that there is a big demand for organic
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O agronegócio de hortaliças é um ramo da economia agrícola gerador de empregos,
principalmente no setor primário, devido à elevada exigência de mão-de-obra desde a
semeadura até a comercialização (Filgueira, 2008), além da fixação do homem no campo,
especialmente na agricultura familiar.

Sabe-se que, neste contexto, a agricultura orgânica é uma alternativa de grande
importância ambiental, social e econômica, visto que, considerada sustentável (Schoenhals
et al., 2009) a qual foi impulsionada a partir da década de 90, no âmbito brasileiro, devido a
uma forte demanda por alimentos saudáveis e a geração de tecnologia neste setor (Souza,
2001), com crescimento anual de 20% (Penteado, 2000).

A certificação de produtos orgânicos agrega valor, principalmente para os agricultores
familiares, sendo, segundo Schimaichel & Resende (2007), indispensável para assegurar
procedência e garantir credibilidade desses produtos, além de possibilitar expansão de
mercados consumidores.

Com isso, o objetivo deste trabalho foi analisar aspectos sociais, ambientais e
comerciais bem como certos aspectos técnicos da produção orgânica de produtores com
intenção de obter a certificação orgânica em onze municípios paranaenses inseridos nos
territórios Paraná Centro, Cantuquiriguaçu e Centro-Sul.

Este trabalho faz parte do Programa Paranaense de Certificação de Produtos Orgânicos
(PPCPO), coordenado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
do Paraná (SETI) e pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) em parceria com oito
instituições de ensino superior do Paraná. Para isso, o PPCPO conta com a participação das
universidades estaduais de Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Oeste do Paraná, Centro-
Oeste, Norte do Paraná, Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá e
a Universidade Tecnológica Federal, Campus de Pato Branco. Em cada instituição de ensino
superior, há um professor orientador e pelo menos três bolsistas, sendo esses profissionais
recém formado em diferentes áreas de conhecimento, capacitados em auditoria de sistemas
de produção orgânica, além de um curso básico sobre agricultura orgânica. Este programa
tem duração de 24 meses, com investimento total de R$ 2.437.630,00 e parcial para o
núcleo de Guarapuava de R$ 155.000,00.

O programa tem como objetivos fomentar o desenvolvimento de ações que possibilitem
formar uma rede de apoio à certificação de produtos e processos orgânicos no estado do
Paraná, analisar e avaliar pelo menos 200 estudos de caso de unidades familiares de produção
orgânica para certificação, acompanhar, analisar e avaliar até 100 estudos de caso de
agroindústrias orgânicas para certificação e formar a Rede Paranaense de Certificação de
Produtos Orgânicos, de forma que ela integre os profissionais, produtores e entidades atuantes
no setor e que contribua com o aumento da oferta de produtos ao mercado. Essas ações
vão promover a disponibilidade de produtos comprovadamente orgânicos no mercado pelos
produtores e, principalmente, unidades familiares de produção e processamento de alimentos
orgânicos de diversas regiões do território paranaense (TECPAR, 2010).

certification of vegetables in the region
and that the small farmers of the region
can be benef i ted  by  the  Organ ic
Product ion Cert i f icat ion Program of

Parana State, Guarapuava Branch.

Keywords: organic agriculture, familiar
agriculture, food security.
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MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada em 35 propriedades distribuídas nos municípios de Boa Ventura
de São Roque, Cantagalo, Cruz Machado, Goioxim, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Pinhão,
Pitanga, Porto Vitória, Turvo e União da Vitória, no estado do Paraná, cuja área de abrange
os territórios Paraná Centro, Cantuquiriguaçu e Centro-Sul.

Para a realização dos estudos de caso foi utilizado pesquisa de campo, durante os
meses de outubro, novembro e dezembro de 2009 e janeiro de 2010, segundo metodologia
de entrevista estruturada e não estruturada aplicadas em produtores familiares de produtos
orgânicos de origem vegetal, exceto o Centro de Desenvolvimento Sustentável e Capacitação
em Agroecologia – CEAGRO.

No questionário havia 25 perguntas pré-elaboradas baseada na Lei 10.831, de 23 de
Dezembro de 2003 (Brasil, 2003) sobre aspectos ambientais, sociais e econômicos da
propriedade realizados por um Engenheiro Agrônomo capacitado em sistemas de produção
e certificação de produtos orgânicos.

A maior parte das propriedades visitadas foram indicadas por instituições de assistência
técnica da região (Emater), bem como de algumas organizações não governamentais ligadas
a produção orgânica e associações de produtores que almejam certificar a sua produção.
Os dados foram tabulados e ordenados em categorias e quando pertinente, foram calculados
a média e o coeficiente de variação dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre os 35 estudos de caso realizados, apenas 19 apresentaram aptidão para a
certificação de produtos orgânicos, visto que os interessados necessitam preencher alguns
requisitos mínimos para um parecer favorável para participar do PPCPO. Para tal parecer
foi considerado, principalmente a duração do programa (24 meses), evidências como o
uso de substâncias sintéticas (agrotóxicos e fertilizantes (11%), produção em escala
demasiadamente pequena (áreas menores que 50 m

2
, 14%), problemas com a

documentação da propriedade, havendo produtores que não possuíam nenhuma
documentação legal da propriedade (35%), como matrícula da propriedade, ou outros
documentos que comprovem a posse (Figura 1). Entre esses entrevistados, 17% não
apresentavam perfil para a produção orgânica, ou seja, apontavam a agricultura orgânica
como algo momentâneo, e 23% dos produtores sem aptidão para a produção orgânica
apresentaram algum problema ambiental grave. Este tipo de produção não se limita a
proibição da utilização de substâncias sintéticas, mas preocupa-se com o manejo
sustentável do ambiente, e que seja economicamente viável e socialmente justo, como
previsto na legislação brasileira de produtos orgânicos.

Os resultados abaixo são referente ao grupo de 19 produtores que apresentavam
aptidão à certificação de produtos orgânicos.

Constatou-se que a área total média das propriedades é de 27,8 ha, e que pouco mais
de 2 ha é o tamanho médio da área destinada à produção orgânica (Tabela 1). O IBGE
(2006) demonstra que mais de 42 % das propriedades com produção orgânica no Brasil
possuem área entre 5 e 50 ha.
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Ao isolar as áreas de produção de grãos orgânicos, temos uma área média de produção
de hortaliças e frutíferas de 0,6 ha de uma área total de 12 ha, pertencente a nove produtores.
Desta forma, pode-se especular que dentro de uma propriedade há área de produção orgânica
e não orgânica, destinada, muitas vezes, ao cultivo de outras culturas que não seja olerícolas.

Nesta tabela pode-se observar que, independente da distribuição, não houve diferença
entre os coeficientes de variação (CV) das variáveis tamanho da área da propriedade em
relação a área de produção orgânica. Isto infere, que apesar dos coeficientes de variação
resultarem valores altos, indicando certa discrepância entre as áreas totais e de orgânico,
tem-se dois pólos com áreas pequenas e grandes, destacando a propriedade 1 e 2. Em que
a primeira pertencente ao CEAGRO, o qual é administrado por famílias de assentados e
alguns técnicos com o objetivo de difundir os princípios agroecologicos. E a segunda
propriedade apresenta apenas o cultivo de grãos orgânicos, assim se isolarmos essa
propriedade, como já foi discutido, teremos um CV de 61% e 92% para área total e orgânica,
respectivamente.

O levantamento sobre a renda familiar indicou que 57% dos produtores declararam a
atividade agrícola como a única fonte de renda, abrangida entre 1 a 5 salários mínimos
(baseado em nível federal) (Figura 2). Segundo Rodrigues et al. (2007), a estabilização da
renda familiar é um fator de estímulo aos produtores rurais, podendo ser uma conseqüência
de inovações tecnológicas e não somente de outras fontes de renda, como a aposentadoria.

Outro fator observado foi que 74% dos produtores não possuem o sistema de
manutenção, recuperação e proteção da reserva legal e áreas de preservação permanente
e área de preservação permanente (SISLEG). De acordo com o Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná (CREA-PR) (2010), no estado do
Paraná, o SISLEG é um mecanismo governamental que objetiva maior eficiência e agilidade
no trâmite dos processos de averbação da Reserva Legal. Além disso, a legislação de
certificação orgânica leva em consideração a regularização ambiental para fornecer o atestado
de certificação orgânica, fica evidente que a partir do momento que acabar o prazo para que
o produtor regularize sua situação quanto à conformidade com a legislação ambiental, muitos
produtores orgânicos terão dificuldade em receber o atestado de produção orgânica, caso
não se atente quanto à regularização deste aspecto.

Observa-se que na maioria das propriedades visitadas cultivaram-se hortaliças (52%),
seguido de grãos e frutíferas perenes, com 29% e 19% respectivamente (Figura 3). Esse
resultado difere com aquele encontrado por Schoenhals et al. (2009) em que 100% dos
produtores entrevistados em Verê-PR cultivavam hortaliças (tomate, alface, vagem, pepino,
beterraba e cenoura).

Neste estudo, constatou-se o cultivo de 25 diferentes culturas hortaliças, sendo a
alface (Lactuca sativa L.) a principal espécie cultivada em sistemas orgânicos (Figura 4). A
diversidade é um fator de motivação aos consumidores de produtos orgânicos, entretanto,
verificou-se que quase a metade do número de hortaliças (12 diferentes espécies hortícolas)
totalizam 22% das hortaliças orgânicas produzidas em 19 propriedades visitadas.

 Com este estudo, podemos enfatizar que há um campo vasto a ser explorado pela
agricultura familiar em relação ao sistema de produção orgânica, sendo que a certificação
desses alimentos auxilia na garantia do mercado consumidor.
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Tabela 1. Área total das propriedades agrícolas e percentual destinado ao cultivo de produtos
orgânicos. (Total area of farms and percentage which organic products cultivation).
UNICENTRO, Guarapuava, 2009.

Área destinada Percentual da área

Propriedade Município (PR) Área total (ha) ao cultivo de  com cultivo

orgânicos (ha) orgânico (%)

1 Cantagalo 124,0 13,0 10,5
2 Cruz Machado 70,0 3,5 3,5
3 Cruz Machado 48,0 5,4 11,3
4 Porto Vitória 46,0 1,2 2,6
5 Goioxim 31,0 3,8 12,3
6 Cruz Machado 29,0 1,5 1,5
7 Goioxim 25,1 1,8 7,0
8 Cruz Machado 24,0 3,5 14,6
9 Porto Vitória 24,0 0,1 0,4
10 Pinhão 19,4 2,5 2,5
11 Turvo 19,0 0,8 0,8
12 Laranjeiras do Sul 12,5 0,9 7,5
13 Laranjeiras do Sul 12,5 0,3 2,0
14 Laranjeiras do Sul 12,5 0,2 1,2
15 Laranjeiras do Sul 12,4 0,1 1,1
16 União da Vitória 10,9 1,0 8,8
17 Turvo 4,8 1,0 20,8
18 Guarapuava 2,8 1,4 50,0
19 Turvo 0,5 0,2 40,0
Média 27,8 2,2 11,4
CV (%) 101 132 111

Figura 1. Distribuição das principais limitações à certificação de produtos orgânicos de dezesseis proprie-
dades (Distribution of the main limitations to organic products certification of sixteen properties). UNICENTRO,
Guarapuava, 2009.
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Figura 2. Distribuição da renda (a) e percentual das propriedades visitadas que possuíam ou não o sistema de
manutenção, recuperação e proteção da reserva legal e áreas de preservação permanente (SISLEG) (b). (Income
distribution (a) and percentage of visited properties that had visited or did not have the system maintenance, restoration
and protection of the legal reserve and permanent preservation areas (b)). UNICENTRO, Guarapuava, 2009.

Figura 3. Distribuição da produção orgânica vegetal. (Distribution of organic vegetable production).
UNICENTRO, Guarapuava, 2009.

Figura 4. Distribuição da produção orgânica vegetal em função de cada hortaliça cultivada. (Distribution of organic
vegetable production of each species grown in their respective areas cucurbit). UNICENTRO, Guarapuava, 2009.
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