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o cepagro
O Cepagro é uma ONG sediada em
Florianópolis (SC), no Centro de Ciências
Agrárias da Universidade Federal de
Santa Catarina. Fundado em 1990 por
organizações de pequenos agricultores
e técnicos interessados na formação de
redes produtivas locais, o Cepagro conta
hoje com uma equipe multidisciplinar e
participa de diversas redes e espaços de
construção da Agroecologia.
Atuamos com o Núcleo Litoral
Catarinense da Rede Ecovida de
Agroecologia e com a Rede Catarinense de
Engenhos de Farinha presente em mais de
30 municípios de Santa Catarina, reunindo
cerca de 150 famílias de agricultores/
as. No urbano, desenvolvemos trabalhos
sobretudo
em
Florianópolis,
com
produtores/as e consumidores/as. Também
estamos iniciando trabalhos com povos e
comunidades tradicionais. O Cepagro está
articulado com organizações de vários
estados brasileiros, além de parcerias
latino-americanas.

4

Missão
Promover a Agroecologia de maneira
articulada em rede em comunidades
rurais e urbanas, garantindo a incidência
política.

visão
Ser referência no fortalecimento da
Agroecologia em comunidades locais,
nacionais e internacionais, por meio
do desenvolvimento e reaplicação de
tecnologias
sociais,
estabelecendo
parcerias, contribuindo na construção de
políticas públicas, com sustentabilidade
da equipe, da infraestrutura e nos
projetos.

valores
Acreditamos
no
potencial
de
transformação social da Agroecologia.
Pautamos nossa atuação no compartilhar
de saberes, na cooperação e na
solidariedade entre os seres humanos.
Trabalhamos de forma coletiva e
articulada em rede, comprometidos com
a justiça social, o respeito às diversidades
e o cuidado com a vida em todas as
dimensões, atuando com transparência,
excelência técnica, coerência, efetividade
e afetividade.

´

construimos
oficinas e intercâmbios
As metodologias do Cepagro para a promoção da Agroecologia
em comunidades rurais e urbanas envolvem a realização de
oficinas, formações e intercâmbios. Buscamos assim promover
não só a capacitação, mas também a troca de saberes e
experiências nas comunidades – um dos princípios básicos da
construção do conhecimento na Agroecologia. E 2018 foi um ano
especialmente rico nessas atividades.

agroecologia em rede, parcerias e assessorias
Uma das nossas estratégias de promoção da Agroecologia
no Cepagro é o trabalho em rede, estabelecendo parcerias e
apoiando iniciativas agroecológicas rurais e
urbanas. Fomentamos a organização de agricultores familiares
para a adoção de práticas agroecológicas, principalmente
através da articulação com a Rede Ecovida de Agroecologia
e organizações latinoamericanas. Também participamos na
articulação de redes de agricultura urbana, hortas pedagógicas
e engenhos artesanais. Além disso, oferecemos assessorias em
práticas agroecológicas para os setores público e privado.

incidência política
Compreendemos a Incidência Política como iniciativas de interação
junto ao Estado para promoção da Agroecologia; articulações
junto a grupos de base, organizações, agentes públicos e sociedade
civil em geral para: dar visibilidade à causa da Agroecologia,
ampliar a participação dos segmentos excluídos nos processos
de tomada de decisões, influenciar políticas e pessoas, além de
promover uma nova visão de sociedade e de mundo. Através
da participação de associados/as em Fóruns, Conselhos e outros
espaços de controle social, o Cepagro contribui permanentemente
com a discussão e construção de políticas públicas. Em 2018,
participamos do Consea, Comseas, CAE, Fórum Catarinense de
Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, Cporg,
Cederural, Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável.
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AGROECOLOGIA e

desenvolvimento rural
Acreditamos na Agroecologia como modelo de desenvolvimento sustentável para o
campo, aliando a produção de alimentos saudáveis com a conservação do meio ambiente
e qualidade de vida para agricultores e agricultoras familiares e povos e comunidades
tradicionais. Promovemos a transição para a Agroecologia através de projetos de
assessoria técnica, com oficinas e intercâmbios, voltados especialmente para famílias que
cultivam tabaco. Além disso, apoiamos os grupos do Núcleo Litoral Catarinense da Rede
Ecovida de Agroecologia em suas dinâmicas de capacitação, certificação participativa e
comercialização.

principais ações em 2018
fevereiro
Presença no Festival Agroecológico Internacional
ECOFEST, em Trujillo, no norte do Perú, através do
Projeto Saberes na Prática em Rede, da Fundação
Interamericana, com participação em todas as mesas,
da abertura ao encerramento do evento. Nas visitas de
campo, foi possível conhecer as práticas agroecológicas
adotadas por agricultoras e agricultores da região.

agosto
Cepagro firma parceria com a comunidade Guarani
Mbya de Major Gercino. Além de implantar uma horta
agroecológica na Aldeia Tekoá V’yá, o intercâmbio
resultou na participação dos indígenas na Feira Festiva
do Centro de Ciências Agrárias da UFSC.

setembro
Realização da I Vivência em Sistemas Participativos
de Garantia do qual participaram 17 organizações de
5 estados brasileiros e 8 países latino-americanos. A
programação contou com debate sobre certificação,
visitas à campo e noite cultural.
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setembro
Articulação e participação no Encontro do Núcleo
Litoral Catarinense da Rede Ecovida, em Biguaçu, que
contou com a participação de cerca de 130 pessoas,
incluindo o grupo de consumidores/as do projeto
Misereor em Rede e 17 organizações latino-americanas.

OUTUBRO
Realização do I Seminário sobre Alimentação,
Saúde e Meio Ambiente: Caminhos da Produção
ao Consumo, que compôs a programação do
Outubro Rosa em Major Gercino e debateu o
impacto dos agrotóxicos na saúde de agricultores
e consumidores.

OUTUBRO
Buscando qualificar seu trabalho na temática
de Gênero, o Cepagro participou do I Congreso
Mujer y Agroecologia, em El Salvador. O evento
foi promovido pela FUNDESYRAM, organização
parceira no projeto apoiado pela Fundação
Interamericana (IAF)., e contou com a presença de
mais de 120 mulheres de 35 organizações.

novembro
Ao lado de agricultoras e agricultores da Rede Ecovida de
Agroecologia, o Cepagro participou de capacitação sobre
comercialização e produção animal agroecológica em visita
ao Centro Paranaense de Referência em Agroecologia.

Em 2018, através de uma parceria com a Universidade de Michigan, recebemos uma estudante
de doutorado que está investigando a eficiência de práticas de conservação de solos e consórcios
e seu impacto na qualidade nutricional de alimentos. A pesquisa acontece em 20 propriedades
agroecológicas da Rede Ecovida de Agroecologia.
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AGRICULTURA

urbana

Promover a Segurança Alimentar e Nutricional, a sustentabilidade ambiental
e o fortalecimento comunitário são alguns dos objetivos das ações do Cepagro em
Agricultura Urbana. Através de oficinas e mutirões em escolas, hortas comunitárias,
Centros de Saúde e de Referência em Assistência Social, além do mapeamento de
quintais produtivos, incentivamos o cultivo da Agroecologia em espaços urbanos, com
troca de saberes, sementes, mudas e mãos na terra. Trabalhamos também com grupos
de consumidores, aproximando-os da realidade dos produtores agroecológicos.

principais ações em 2018
junho
Implantação de canteiro de ervas e horta
agroecológica no Centro de Referência em Assitência
Social de Capoeiras, através de oficinas realizadas
com a comunidade local.

Através do projeto Misereor em Rede, o Cepagro
deu continuidade ao Grupo de Consumidores de
Florianópolis, que vem conhecendo a realidade
da agricultura familiar agroecológica de Santa
Catarina. Aproximar agricultores/as e consumidores/
as é um pressuposto importante da Agroecologia.

julho
Suporte para a implantação da Horta
Comunitária no Centro de Saúde do Ribeirão
da Ilha, da qual participaram moradores,
servidores da Saúde e representantes do
Programa Municipal de Agricultura Urbana.
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agosto

Com a instituição do Programa Municipal de Agricultura Urbana e a aprovação da Política
Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica, a temática da Agricultura Urbana ganhou
espaço nas políticas públicas municipais. O Cepagro esteve presente no debate sobre o tema,
promovido pelo mandato do vereador Marquito (PSOL) no Centro de Ciências Agrárias da UFSC.

agosto
Participação na Feira de Sementes Crioulas em
São João do Triunfo, no Paraná, levando grupo de
consumidores, feirantes e agricultores urbanos de
Florianópolis.

setembro

Participação na 3ª Conferência Internacional de Agricultura e Alimentação em uma
Sociedade Urbanizada, em Porto Alegre, que teve como tema central “Alimentos saudáveis,
sociobiodiversidade e sistemas agroalimentares sustentáveis: inovações do consumo a produção”.

MARÇO A DEZEMBRO
Participação na Rede Semear, que fortalece a
articulação da Agricultura Urbana em Florianópolis,
realizando reuniões itinerantes junto à diferentes
coletivos de AU da cidade, como o Quinta das Plantas,
Horta Comunitária do PACUCA e grupo da Horta
Orgânica do CCA.

Revitalização do Horto da Pastoral da Saúde, em Capoeiras, através de um mutirão com o
envolvimento da comunidade. O espaço passou a ser melhor aproveitado para o cultivo de
plantas medicinais utilizadas na produção de compostos fitoterápicos e de cosméticos.

outubro

novembro
Rede Semear e Cepagro tiveram participação
importante na construção do IV Encontro Municipal
de Agricultura Urbana de Florianópolis, evento que
reuniu sociedade civil, coletivos e poder público.
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gestão de

^
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residuos organicos
Na Agroecologia, os resíduos orgânicos são matéria-prima para a produção
de composto orgânico (adubo). Utilizando o método UFSC de compostagem,
disseminamos uma solução eficiente, de baixo custo e de simples implementação para
a gestão de resíduos orgânicos em comunidades rurais e urbanas, escolas, empresas
e prefeituras. Promovemos a reaplicação desta Tecnologia Social em comunidades
de todo Brasil, além do Curso de Gestão Comunitária de Resíduos Orgânicos e
Agricultura Urbana. Do projeto inicial às rotinas operacionais, o Cepagro assessora
a implantação e monitoramento de pátios de compostagem em diversas escalas,
buscando sempre o envolvimento comunitário e a sensibilização das equipes.

principais ações em 2018
maio
Ao lado da Revolução dos Baldinhos, o Cepagro
participou da Ocupação Verde, evento promovido
pelo SESC Santos e participou de roda de conversa
sobre Compostagem Urbana Descentralizada levando
reflexões sobre as ocupações dos espaços públicos
baseados na cultura da sustentabilidade.

junho
Lançamento do Projeto Ampliação e Fortalecimento da
Valorização de Resíduos Orgânicos de Florianópolis,
construído em parceria com Prefeitura de Florianópolis
e Revolução dos Baldinhos. O projeto tem apoio do
Ministério do Meio Ambiente e tem o objetivo de
desviar resíduos orgânicos do aterro sanitário, com
distribuição de composteiras domésticas, coleta portaa-porta, apoio a grupos comunitários e a instalação de
outros 5 pátios de compostagem em Florianópolis.
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julho
Cepagro e Revolução dos Baldinhos levam gestão
de resíduos orgânicos aos moradores do Conjunto
Habitacional Grande Lago, do Minha Casa, Minha Vida
em Foz do Iguaçu (PR). A ação foi parte do projeto
Moradia Urbana com Tecnologia Social, apoiado pela
Fundação Banco do Brasil, e mobilizou 50 famílias.

julho
Implantação de pátios de compostagem em 3 usinas
hidrelétricas da empresa ENGIE, Passo Fundo (RS),
Itá e Machadinho (SC). Com a assessoria do Cepagro
e capacitação de funcionários, os resíduos orgânicos
gerados nos refeitórios das unidades ganharam
o destino correto.

julho
Renovação da assessoria em Compostagem para
a empresa INOVA, contratada pela Prefeitura de
São Paulo. Além da continuidade dos trabalhos
no Pátio da Lapa, em 2018 foram inaugurados
outros três pátios de compostagem em SP com
assessoria técnica do Cepagro. Um deles foi aberto
em dezembro, quando o Cepagro fechou parceria
com a empresa SOMA, também atuante na limpeza
pública de SP.

agosto
Realização de oficina sobre compostagem para
agricultores do Núcleo Litoral Catarinense da Rede
Ecovida, com o objetivo de trazer mais Agroecologia e
formação para os encontros do Núcleo.
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comunicação e

			 cultura
Acreditamos que a Agroecologia se constrói também com Comunicação e Cultura. Comunicação
Popular, Patrimônio Cultural e Agroecologia Visual foram alguns dos temas desenvolvidos em 2018.

principais ações em 2018
de maio a dezembro
Com a campanha #EngenhoéPatrimônio, a Rede
Catarinense de Engenhos de Farinha/Cepagro
percorreu comunidades de Bombinhas, Angelina,
Garopaba, Imbituba e Florianópolis realizando
oficinas de Inventário Participativo, ouvindo
histórias e mapeando os Engenhos da região.

maio
Cepagro, Revolução dos Baldinhos e Rede
Ecovida participaram do IV Encontro Nacional
de Agroecologia, realizado em Belo Horizonte,
contribuindo com as discussões que tiveram
como lema a Agroecologia e Democracia Unindo
Campo e Cidade. Contribuímos também na
cobertura colaborativa do evento.

junho
Realização de oficinas gastronômicas nas
comunidades de Ribeirão da Ilha (Florianópolis) e
Coqueiros (Angelina), com o objetivo de produzir
um livro de receitas de Engenho, a partir do projeto
Saberes, Sabores e Histórias de Engenhos, do edital
Elisabete Anderle de apoio à Cultura.
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julho
Realização do 5º Encontro da Rede Catarinense de
Engenhos de Farinha, na Associação Comunitária
Rural de Imbituba (ACORDI), reunindo famílias
engenheiras de Florianópolis, Angelina, Palhoça,
Garopaba e Imbituba.

novembro
Através de um convênio com a Universidade de
British Columbia (Canadá) e apoio da Inter-American
Foundation, realizamos oficinas de Comunicação
Popular e Agroecologia Visual que capacitaram jovens
do campo e da cidade para produzir fotos e vídeos
sobre suas vivências agroecológicas. As oficinas
foram no Centro de Ciências Agrárias da UFSC e no
Assentamento Vitória da Conquista, em Fraiburgo.

dezembro
Mais uma oficina de Comunicação Popular e
Agroecologia Visual, desta vez em Santa Rosa de Lima,
recebendo agricultores/as, educadores/as e jovens do
Núcleo Litoral Catarinense da Rede Ecovida.

dezembro
Rede Catarinense de Engenhos/Cepagro trabalha
Educação Patrimonial na Escola Maria Rita Flor, de
Bombinhas (SC). Ao longo do ano, as/os estudantes
visitaram engenhos do município, entrevistando
seus mestres e mestras e conhecendo o Patrimônio
Cultural ligado a essa atividade. Os resultados dessa
imersão cultural foram apresentados em dezembro,
na Noite dos Engenhos.
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educação

´

agroecologica
Unindo o lúdico ao didático, criamos uma metodologia de hortas pedagógicas que
concilia o calendário agrícola e o escolar. Assessoramos a implantação e desenvolvimento
de atividades com hortas em escolas. Também promovemos formações com a comunidade
escolar para utilização desta ferramenta educativa interdisciplinar, que envolve também
educação ambiental e alimentar.

principais ações em 2018
fevereiro a dezembro
Desenvolvimento de atividades educativas na
Horta Pedagógica do Núcleo de Ensino Infantil
da Armação, desde a implantação dos canteiros e
das composteiras, até a realização de atividades
envolvendo pais, professoras e nutricionistas
da escola. A ação integra uma parceria com o
Departamento de Nutrição da UFSC e CNPq.

agosto
A Educação Agroecológica saiu da escola e as
crianças do NEI Armação puderam conhecer a
Horta Comunitária do PACUCA, o Parque Cultural
do Campeche, e viram numa escala maior o que
praticaram na escola ao longo do ano, como a
compostagem e o plantio de hortaliças.

outubro
Participação na 17ª Semana de Ensino, Pesquisa e
Extensão da UFSC (SEPEX). Junto da equipe do
Laboratório de Comercialização da Agricultura
Familiar (LACAF), a equipe do Cepagro pode
compartilhar com os estudantes e a comunidade um
pouco de suas ações em Agricultura Urbana, Gestão
de Resíduos e Desenvolvimento Rural Sustentável.
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pesquisas

^

		 academicas

Rafael Beghini Ruas

A relação entre incidência política e mobilização de recursos: o caso do
Cepagro e sua atuação na Agroecologia
Mestrado Profissional em Administração
Universidade do Estado de Santa Catarina (UFSC)

erika saggae

Agricultura Urbana em Florianópolis
Doutorado em Geografia
Universidade Federal de Santa Catarina

aNNE ELISE STRATTON

O manejo da diversidade funcional nos agroecossistemas para a fertilidade do
solo e a qualidade nutricional dos cultivos
Doutorado em Agroecologia
University of Michigan (EUA) em Parceria com a UFSC

Dana james

Avaliando o contexto da agricultura agroecológica e transições agroecológicas
no Brasil
Doutorado no Centro de Sistemas Alimentares Sustentáveis (Canadá)
University of British Columbia em Parceria com a UFSC

EVAN BOWNESS

Soberania Alimentar na Cidade: sociologia visual da Agricultura Urbana no
Canadá e no Brasil
Doutorado no Centro de Sistemas Alimentares Sustentáveis (Canadá)
University of British Columbia em parceria com a UFSC
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parceiros e 									

apoiadores

APOIADORES
Centro de Ciências Agrárias UFSC
Fundação Catarinense de Cultura (FCC)
Inter-American Foundation (IAF)
Misereor
Ministério da Cultura
Ministério Público do Trabalho (MPT)
Rede Ecovida de Agroecologia
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
PARCEIROS
Aliança de Controle do Tabagismo (ACT)
Autarquia de Melhoramentos da Capital (COMCAP)
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
Comunidade Quilombola Vidal Martins
Conselho Estadua de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA/SC)
Conselho Estadual de Alimentação Escolar (CAE)
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Florianópolis (COMSEAS)
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
Fundo Socioambiental Casa
Horta Orgânica do CCA (HOCCA)
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
Instituto Nacional de Câncer (INCA)
Laboratório de Comercialização da Agricultura Familiar - UFSC (LACAF)
Laboratório de Estudos do Espaço Rural - UFSC (LabRural)
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Rede Semear Agricultura Urbana de Florianópolis
SESC - Serviço Social do Comércio
SHARE Agriculture Foundation
Slow Food Brasil
ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS EM AÇÕES E PROJETOS EM REDE
Alternativas para a Pequena Agricultura no Tocantins (APA-TO)
APRO (Paraguay)
AS-PTA - Agricultura Familiar e Agroecologia
Centro Campesino para el Desarollo Sustentable A. C. (México)
Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia (CAPA)
Centro de Tecnologias Alternativas Populares (CETAP)
Centro Vianei de Educação Popular
Deser - Departamento de Estudos Sócio-Econômicos Rurais
Fundesyram (El Salvador)
Minka (Perú)
Tijtoca Nemiliztli (México)
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recursos
DESPESAS 2018 (R$)

RECEITAS 2018 (R$)

Receitas Projetos
Receitas Prestação Serviços
Doações Pessoa Física
Receitas Financeiras

627.128,08
154.958,98
4.199,75
6.922,94

TOTAL RECEITAS 2018

R$ 793.209,75

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

R$

Despesas Atividades Projetos
510.714,34
Despesas Prestação de Serviços
59.757,66
Impostos Sobre Prestação de Serviços 13.372,47
Despesas Administrativas
107.711,83
Despesas Financeiras
6.618,02
Patrimônio Adquirido
53.900,31
TOTAL DESPESAS 2018

R$ 752.074,63

41.135,12

RECEITAS 2018

DESPESAS 2018

8%

68%

2%

79%
14%

20%

1%

0%

1%
7%

Receitas Projetos

Despesas Atividades Projetos

Receitas Prestação Serviços

Despesas Prestação de Serviços

Doações Pessoa Física

Impostos sobre Prestação de Serviços

Receitas Financeiras

Despesas Administrativas
Despesas Financeiras
Patrimônio Adquirido
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