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Resumo 

A produção orgânica é um sistema de produção que promove a sustentabilidade dos recursos 

naturais e a biodiversidade, restringindo o uso de produtos químicos sintéticos. Segundo 

pesquisas realizadas pela International Federation of Organic Agriculture Movements 

(IFOAM) no ano de 2010, havia 74 países no mundo com a produção orgânica 

regulamentada. Em 2011, entrou em vigor a regulamentação da Lei Nº 10.831, de 23 de 

dezembro de 2003, que estabelece regras para a produção, venda, circulação e certificação de 

produtos orgânicos no Brasil. A implementação da regulamentação dos sistemas de produção 

orgânica no Brasil foi estudada visando identificar a opinião sobre a regulamentação e a 

situação das partes envolvidas nesses sistemas (organismos de certificação, produtores e 

consumidores). Os resultados foram obtidos a partir de uma pesquisa qualitativa, utilizando 

questionários validados por representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A 

regulamentação brasileira foi comparada com as regulamentações européia, norte americana e 

japonesa, por meio de uma pesquisa bibliográfica dos documentos normativos desses 

mercados de interesse ao Brasil, para identificar o grau de harmonização da regulamentação 

brasileira com as práticas internacionais. Os resultados desse estudo revelaram que o 

regulamento brasileiro está harmonizado com os demais regulamentos estudados, tendo o 

maior grau de harmonia com a regulamentação japonesa, seguida da regulamentação européia 

e, por último, dos Estados Unidos. Isso deve estimular as autoridades responsáveis a buscar 

um acordo de reconhecimento dos produtos orgânicos brasileiros naqueles mercados 

estudados. A pesquisa com as partes interessadas demonstrou que os organismos de 

certificação não enfrentaram dificuldades para o cumprimento dos requisitos estabelecidos 

para obtenção da acreditação. Os produtores também não encontraram obstáculos de 

adequação à regulamentação para certificação de sua produção orgânica. A pesquisa 

identificou consumidores habituais e fiéis de produtos orgânicos cuja maior motivação para o 

consumo é a saúde, não se importando com o maior custo desse produto com qualidade 

reconhecidamente diferenciada. Entretanto, os mesmos consumidores não conhecem o selo de 

qualidade orgânica SisOrg e esse resultado deve incentivar a divulgação do selo e o incentivo 

ao consumo de produtos orgânicos devidamente certificados. 

 

Palavras chave: 1. Produtos Orgânicos. 2. Certificação. 3. Regulamentação. 4. Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento 



Abstract 

Organic production is a production system that promotes the sustainability of natural 

resources and biodiversity by restricting the use of synthetic chemicals. According to research 

conducted by the International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) in 

2010, there were 74 countries in the world with organic production regulated. In 2011 came 

into force the regulation of Law N° 10831, of 23 December 2003, establishing rules for the 

production, sale, distribution and certification of organic products in Brazil. The 

implementation of the regulation of organic production systems in Brazil was studied aiming 

to identify the different stakeholders (certification bodies, producers and consumers) opinion 

regarding to the regulatory provisions and their involvement in these systems. The results 

were obtained from a qualitative study, using questionnaires validated by representatives from 

the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (MAPA) and from the Brazilian 

Agricultural Research Corporation (Embrapa). The Brazilian regulation was compared with 

the European, North American and Japanese regulations, through a literature research of the 

normative documents of these interest markets to Brazil, identifying the degree of 

harmonization of the Brazilian regulations with the international practices. The results of this 

study revealed that the Brazilian regulation is harmonized with the other studied ones, 

showing the highest degree of harmony with the Japanese, followed by the European and 

finally the North American regulation. This should encourage responsible authorities to seek 

recognition agreements for the Brazilian organic products in those studied markets. The 

research with the stakeholders showed that the certification bodies did not face difficulties to 

meet the requirements for obtaining accreditation. Producers also found no obstacles to adapt 

to the requirements for certification of organic production. The survey identified loyal and 

regular consumers of organic products whose main motivation for consumption of these 

products is health. The cost of this perceived quality differential product is not a concern. 

However, the same consumers do not know the organic quality symbol SisOrg and this result 

should encourage the dissemination of the quality symbol and the consumption of certified 

organic products. 

 

Keywords: 1. Organic Products. 2. Certification. 3. Regulatory. 4. Ministry of Agriculture, 

Livestock and Supply 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A produção agrícola mundial é, em sua maioria, baseada no modelo convencional, o 

qual é fundamentado no uso de mecanização agrícola, fertilização e controle de pragas e 

doenças por produtos químicos (os agroquímicos), o que foi denominado como “revolução 

verde”. Isso trouxe resultados positivos importantes para a sociedade em âmbito global, 

porém também tem causado, em diversas situações e diferentes intensidades, impactos 

negativos ao meio ambiente, à saúde dos produtores que aplicam os produtos recomendados e 

à saúde dos consumidores que ingerem os resíduos dos agroquímicos (MEDAETS, 2003). 

A mudança de paradigma na agricultura começou a ser discutida desde a Conferência 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD, conhecida como 

Rio-92, na qual seus membros (chefes de Estado de vários países) reconheceram a 

necessidade de agregar o conceito de sustentabilidade ao padrão de produção agrícola. 

Anualmente cerca de 180 países e a Comunidade Européia se reúnem na Conferência das 

Partes (COP) para rever a implementação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima firmada na CNUMAD e dar continuidade às discussões sobre a melhor 

forma de tratar sobre as questões relacionadas à mudança do clima (DEPLEDGE, 2008). 

Considerando essa problemática ambiental, acredita-se que o sistema orgânico de 

produção seja um aliado à diminuição dos impactos ambientais, pois segundo PEIXOTO 

(2008), a produção orgânica busca não só manter e/ou recuperar a biodiversidade dos 

agrossistemas como também melhora a fertilidade do solo pela adição e manejo de matéria 

orgânica e ainda diminui perda de solo e água por controle da erosão com o uso de técnicas 

conservacionistas. 

Existem várias pesquisas que buscam identificar e quantificar as influências dos 

diferentes sistemas de produção agrícola. VALARINI & TORDIN (2004) desenvolveram um 

método que avalia 5 dimensões da produção agrícola: ecologia da paisagem; gestão e 

administração; socioeconomia; sociocultura; compartimentos ambientais: solo, água e ar. 

Foram avaliadas 10 propriedades orgânicas, 10 convencionais e 10 hidropônicas de hortaliças 

e foram constatadas as vantagens da produção orgânica. No item Ecologia da Paisagem, a 

orgânica se mostrou 20% melhor. No Solo e Água, 8% melhor. E o item que mais demonstrou 
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a vantagem da agricultura orgânica foi em Gestão e Administração, que apresentou ser 80% 

mais vantajosa do que as outras atividades. 

Com relação a certificação, esse é um tema que acompanha a produção orgânica desde 

seu princípio e com o passar dos anos, produtores orgânicos de todo o mundo desenvolveram 

métodos para garantir a natureza orgânica de seus produtos. Atualmente, a agricultura 

orgânica vem sendo praticada em todos os continentes podendo ser diferenciada como 

agricultura orgânica certificada e agricultura orgânica não certificada.  

Em nível internacional existem: os Padrões Básicos da IFOAM (International 

Federation of Organic Agriculture Movements) e as normas definidas pelo Codex 

Alimentarius. Entretanto, alguns países começaram a regulamentar a atividade orgânica em 

seus mercados, e com isso, criou-se uma enorme variedade de outros padrões privados, 

nacionais ou regionais. De acordo com a IFOAM, em seu relatório anual de 2010, há 74 

países no mundo com seu setor orgânico regulamentado (IFOAM, 2011). 

No Brasil, desde 2003, deu-se início ao processo de discussão e elaboração de textos 

legislativos baseando-se em normas e regulamentos já existentes. A partir de janeiro de 2011 

passou a vigorar a regulamentação brasileira para sistemas orgânicos de produção que torna a 

certificação compulsória a todos os produtos orgânicos comercializados no mercado 

brasileiro, exceto para a venda direta proveniente da agricultura familiar, produtos os quais 

possuem a certificação facultada. Para que os produtos da agricultura familiar sejam 

comercializados como orgânicos, os produtores deverão se cadastrar junto a Comissão de 

Produção Orgânica (CPOrg) do seu estado e cumprir com as regras estabelecidas no 

regulamento. E com isso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, 

instituiu o selo único de identificação da qualidade orgânica, o selo SisOrg – Sistema 

Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica.  

A regulamentação é uma atividade realizada mundialmente para estabelecer as 

exigências que devem ser cumpridas pelos agentes econômicos e cidadãos. A intervenção do 

Estado tem se desenvolvido cada vez mais nos últimos anos, incorporando novas abordagens 

com a avaliação de seus impactos e potencialização de sua eficácia e eficiência. 

No atual momento de transição entre a agricultura orgânica brasileira não certificada (ou 

certificada voluntariamente) para a agricultura orgânica brasileira obrigatoriamente 
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certificada, é preciso observar o cenário do setor de produção orgânica nacional e discutir 

questões, tais como: a implementação da regulamentação; qual o nível de harmonização das 

normas brasileiras em relação às demais normas de importância ao mercado brasileiro; qual a 

visão e a situação do produtor em relação aos padrões estabelecidos pelo governo brasileiro; 

qual a visão e a situação das certificadoras atuantes no mercado brasileiro; qual o 

reconhecimento do consumidor em relação à avaliação da conformidade orgânica instituída 

pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA e se a iniciativa do 

governo brasileiro realmente tende a desenvolver a produção orgânica no país. 

Portanto, a regulamentação brasileira foi a principal motivação para a realização desta 

pesquisa que visa expor e discutir a visão da partes interessadas do setor de produção orgânica 

com relação a regulamentação dos sistemas orgânicos de produção. Neste trabalho entende-se 

partes interessadas como: as certificadoras, os produtores e os consumidores de produtos 

orgânicos. 
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2. OBJETIVOS  

 

A presente Dissertação de Mestrado teve como objetivo analisar a implantação da 

regulamentação brasileira dos sistemas orgânicos de produção, retratando o cenário formado 

no setor de produção orgânica no momento em que ocorreu a regulamentação, de forma 

identificar as possíveis implicações para as partes interessadas. Não se teve o objetivo de 

avaliar os impactos da regulamentação, mas de uma forma mais limitada, objetivou-se expor a 

visão e a situação das partes envolvidas com o processo de regulamentação. 

Foram objetivos específicos desta Dissertação:  

1) Estudo da regulamentação para produtos orgânicos da Comunidade Européia, dos 

Estados Unidos e do Japão com a finalidade de analisar e comparar seus requisitos e discutir o 

grau de harmonização com os regulamentos brasileiros; 

2) Identificar a posição e discutir a situação das certificadoras e dos produtores com 

relação à regulamentação de produtos orgânicos; 

3) Analisar o perfil dos consumidores que frequentam a feira de produtos orgânicos 

realizada semanalmente em Belém – PA, indicando o reconhecimento e a confiança desses 

consumidores em relação ao selo único de garantia da qualidade orgânica. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Qualidade 

 

A qualidade é um tema presente em todos os setores da vida, seja em produtos, serviços, 

profissionais e etc, ela tem sido definida de várias maneiras ao longo do tempo, porém não 

existe um conceito único que possa ser utilizado sob o ponto de vista prático. São muitas as 

definições de qualidade, portanto, na tentativa de compreender o sentido de qualidade, pode-

se citar algumas definições dadas por alguns estudiosos, tais como: a conformidade com as 

especificações, segundo Crosby (1986), a capacidade de satisfazer desejos, na concepção de 

Deming (1990) e a adequação ao uso por Juran (1991). 

O conceito da qualidade pode assumir significados distintos de acordo com a natureza, 

objetiva ou subjetiva. No primeiro caso, corresponde ao que alguns autores denominam 

qualidade intrínseca, a qual é inerente ao produto, podendo ser mensurada e avaliada em 

comparação com padrões e especificações, já a qualidade extrínseca é aquela que cada pessoa 

imagina ou percebe subjetivamente no produto, não podendo ser concretamente medida. 

Ainda na tentativa de se esclarecer o que seria a qualidade, Garvin (2002) adotou cinco 

diferentes abordagens do tema: baseadas no valor (relação entre utilidade e preço), na 

produção (atendimento aos requisitos do projeto na produção), no produto (atendimento às 

especificações do produto), no usuário (a satisfação do consumidor) ou ainda ter uma 

abordagem transcendental (constituída por padrões elevadíssimos conhecidos 

universalmente). Com base nessas abordagens, Garvin desenvolveu a percepção de oito 

dimensões da qualidade, são elas: desempenho, características, confiabilidade, conformidade, 

durabilidade, atendimento, estética e a qualidade percebida.  

Para se atingir a qualidade requerida, também foram criados vários modelos ao longo 

dos tempos. Garvin (2002) explana a evolução da qualidade em quatro Eras: a Era da 

Inspeção, a Era do Controle Estatístico, a Era da Garantia da Qualidade e a Era da Gestão da 

Qualidade Total. 
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A Era da Inspeção, ocorreu entre o final do século XVIII e princípio do século XIX, e 

por se tratar de uma produção em baixa escala, praticamente artesanal, os próprios artesãos 

eram os responsáveis pela inspeção e qualidade final dos produtos (AZEVEDO, 2009). 

Com o surgimento da produção em massa ocasionada pela industrialização, revelou-se a 

necessidade de um desenvolvimento na avaliação da qualidade baseada em amostragem por 

ser impraticável a inspeção total dos produtos, analisava-se os defeitos e suas causas. Esse 

novo enfoque foi estabelecido por meio de trabalhos pioneiros de pesquisadores como Walter 

Shewhart, criador da Carta de Controle e Joseph Juran que procuravam resolver os problemas 

referentes à qualidade dos produtos e levaram ao surgimento do Controle Estatístico da 

Qualidade (BARÇANTE, 1998).  

A terceira Era (Garantia da Qualidade) surgiu com a inclusão de conceitos e técnicas 

gerenciais. Os quatro principais movimentos que compõe essa Era são: a quantificação dos 

custos da qualidade; controle total da qualidade; as técnicas de confiabilidade; o programa 

Zero Defeitos. Resumidamente, essa Era é caracterizada pela valorização do planejamento 

para obtenção da qualidade (GARVIN, 2002).  

A Era da Gestão da Qualidade Total, mostra-se como uma evolução das três Eras 

anteriores que está sendo praticada até os dias de hoje. Nela estão englobadas a inspeção, o 

controle estatístico e a garantia da qualidade, com o enfoque principal na satisfação dos 

clientes e ampliação da participação no mercado. 

 

3.2 Normalização e Regulamentação 

 

A qualidade, como um parâmetro a ser avaliado, precisa ser estabelecida por meio de 

características a serem dimensionadas. Tais características são denominadas como requisitos 

ou diretrizes para atividades ou os seus resultados são denominados como produtos ou 

serviços. 

A Normalização é uma atividade que estabelece as prescrições destinadas à utilização 

comum e repetida, com o objetivo de obter um grau ótimo de ordem, consistindo no processo 

de elaboração, difusão e implementação de normas estabelecidas por consenso e aprovadas 

por um organismo reconhecido para uso tipicamente voluntário. Nessas normas estão 
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referenciados documentos que podem estabelecer requisitos de qualidade, de desempenho, de 

segurança, ou ainda, procedimentos, padronização de formas, dimensões, tipos, usos, fixar 

classificações ou terminologias e glossários, definir a maneira de medir ou determinar as 

características, como os métodos de ensaio (CNI, 2010). 

Por outro lado, a Regulamentação é uma ação do Estado que adota regras de caráter 

obrigatório, as quais estabelecem requisitos técnicos que visam assegurar aspectos relativos à 

saúde, à segurança, ao meio ambiente, ou à proteção do consumidor e da concorrência justa 

(CNI, 2010).  

Como normas e regulamentos técnicos entendem-se os documentos que estabelecem 

características do produto, como função, desempenho, embalagem e etiquetagem, ou métodos 

e processos de produção relacionados. Entretanto, norma tem caráter voluntário e 

regulamento, compulsório (INMETRO, 2009). 

Por ser um documento que contém regras de caráter obrigatório, o regulamento técnico 

restringe-se ao papel do Estado ou do Poder Público, por isso, um regulamento, estabelece 

requisitos técnicos, diretamente ou pela referência ou incorporação do conteúdo de uma 

norma técnica, de uma especificação técnica ou de um código de prática (ABNT ISO/IEC 

Guia 2: 1998). 

Por vezes, uma norma ou um regulamento também pode estabelecer procedimentos que 

serão utilizados para a avaliação da conformidade, seja para certificação voluntária, no caso 

das normas, ou compulsória, no caso dos regulamentos. 

 

3.3 Avaliação da Conformidade 

 

Observa-se que o processo de globalização ocasionou uma maior liberação do mercado. 

Esse fato ao mesmo tempo em que causa inclusão, pode causar exclusão, isto por que a 

abertura dos mercados abre concorrência entre países bem estruturados e países que não 

contam com boa infraestrutura para competitividade. Um dos principais insumos para uma 

boa infraestrutura é o conhecimento científico e tecnológico e é nesse contexto, no qual a 

questão técnica torna-se também uma questão estratégica, que se situa o tema denominado 

Avaliação da Conformidade. 
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Ferman (2005) afirma que com a diminuição ou até mesmo a eliminação de barreiras 

tarifárias, consequente à criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), as medidas 

protencionistas ao mercado recaem principalmente sobre a normalização e a regulamentação 

técnica, tendo numa extremidade a avaliação da conformidade e na outra a metrologia, 

ocasionando as chamadas barreiras técnicas ao comércio
1
. Dessa forma, torna-se 

indispensável o estudo dos fatores que compõem a chamada cadeia de Avaliação da 

Conformidade. 

Existem alguns conceitos sobre a Avaliação da Conformidade, conceitos similares que 

de certa forma se complementam. A OMC, por exemplo, conceitua a Avaliação da 

Conformidade de uma maneira bem generalizada, como sendo qualquer atividade com o 

objetivo de determinar, direta ou indiretamente, o atendimento a requisitos aplicáveis 

(INMETRO, 2007).  

Enquanto que a International Organization for Standardization (ISO), na norma 

ISO/IEC GUIA 2: 2008 (vocabulário geral de normalização e atividades relacionadas), 

descreve a Avaliação da Conformidade como sendo um exame sistemático do grau de 

atendimento por parte de um produto, processo ou serviço a requisitos especificados. E na 

norma mais específica da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT NBR ISO/IEC 

17000:2005 (vocabulário e princípios gerais da avaliação da conformidade) a Avaliação da 

Conformidade é definida como demonstração de que requisitos especificados relativos a um 

produto, processo, sistema, pessoa ou organismo são atendidos. 

Por sua vez, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro trata 

a Avaliação da Conformidade de uma forma mais abrangente, como sendo um “processo 

sistematizado, com regras pré-estabelecidas, devidamente acompanhado e avaliado, de forma 

a propiciar adequado grau de confiança de que um produto, processo ou serviço, ou ainda um 

profissional, atende a requisitos pré-estabelecidos por normas ou regulamentos, com o menor 

custo possível para a sociedade” (INMETRO, 2007). 

                                                           
1
  De acordo com a OMC (citado por INMETRO, 2009, p. 11), „Barreiras Técnicas às Exportações são 

barreiras comerciais a partir da utilização de normas ou regulamentos técnicos não transparentes ou que não se 

baseiem em normas internacionalmente aceitas ou pela adoção de procedimentos de avaliação da conformidade 

não transparentes e/ou demasiadamente dispendiosos e inspeções excessivamente rigorosas. 
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Porém a Avaliação da Conformidade não deve ser vista apenas como uma ferramenta de 

combate às barreiras técnicas, mas também como um mecanismo de melhoria qualitativa e 

quantitativa do comércio interno de um país, induzindo as empresas à busca pela melhoria 

contínua, aumentando-se a competitividade dos produtos e tornando a concorrência mais justa 

por meio da especificação de requisitos para processos, produtos e serviços. No Brasil, a 

Avaliação da Conformidade é gerida pelo Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 

(SBAC). 

O SBAC é um subsistema do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (Sinmetro). No âmbito do Sinmetro, as atividades de metrologia 

científica e legal, avaliação da conformidade, acreditação de organismos e de laboratórios, e 

normalização são tratadas integradamente, sendo o Instituto Nacional da Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (Inmetro) o órgão executivo central do Sinmetro, gerindo os 

programas de avaliação da conformidade, bem como o órgão oficial brasileiro de acreditação 

(INMETRO, 2010). 

O SBAC passou por diversas etapas, com seu modelo inicial estabelecido em 1978 

pelas Resoluções Conmetro n°. 05/78 e 06/78, definido como subsistema Brasileiro de 

Certificação e a Resolução n°. 12/75 definiu o Inmetro como foro de certificação. O 

regulamento sobre a organização do sistema de certificação da qualidade de produtos 

industriais aprovado pela Resolução 06/78 previa o credenciamento de entidades públicas e 

privadas pelo Inmetro para a execução de atividades de sua competência, dessa forma o 

Inmetro começou a praticar a acreditação de organismos de certificação (BARROS, 2004). 

O Inmetro, dentre várias atividades na área da avaliação da conformidade, desenvolve, 

por determinação do Conmetro (Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial), os programas de avaliação da conformidade com o assessoramento de comissões 

técnicas especialmente constituídas, após a proposição do Comitê Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade (CBAC).  

Além disso, o Inmetro, dentro do Sinmetro é o único organismo acreditador oficial 

reconhecido internacionalmente (a atividade de acreditação é desenvolvida pela Coordenação 

Geral de Acreditação – Cgcre/Inmetro). O Inmetro exerce também a secretaria executiva do 

Conmetro e de seus comitês técnicos assessores e ainda supervisiona a fiscalização com a 
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delegação das atividades de fiscalização nos campos da metrologia legal e dos produtos com 

conformidade avaliada compulsoriamente às entidades da Rede Brasileira de Metrologia 

Legal e Qualidade – Inmetro, que são os Institutos de Pesos e Medidas (IPEM), presentes em 

todos os estados brasileiros. 

 

3.3.1 Classificação da Atividade de Avaliação da Conformidade  

 

A atividade de Avaliação da Conformidade pode ser classificada quanto ao agente 

econômico e quanto ao campo de utilização.  

A classificação por agente econômico se dá de acordo com a organização responsável 

que atesta a conformidade, que pode ser realizada pelo próprio fornecedor ou fabricante do 

objeto de avaliação da conformidade, classificando-se como “de primeira parte” ou pode 

também ser atestada pelo comprador ou cliente, caracterizando-se uma avaliação “de segunda 

parte” ou ainda pode-se realizar uma avaliação da conformidade “de terceira parte” quando o 

agente econômico responsável pela avaliação é uma organização independente ao fornecedor 

e ao cliente e, portanto, não tem interesse na comercialização do produto (INMETRO, 2007). 

Na Avaliação da Conformidade de terceira parte, a organização que atesta a 

conformidade deve ser acreditada pelo acreditador oficial do SBAC. A acreditação é atestação 

de terceira parte relacionada a um organismo de avaliação da conformidade, comunicando a 

demonstração formal da sua competência para realizar tarefas específicas de avaliação da 

conformidade (ABNT NBR ISO/IEC 17011, 2005).  

Quanto ao campo de utilização, a Avaliação da Conformidade pode ser utilizada de 

forma voluntária ou compulsória, dependendo dos riscos que o objeto da avaliação da 

conformidade possa oferecer à saúde e à segurança do consumidor ou ao meio ambiente ou 

ainda à economia (INMETRO, 2007). 

A Avaliação da Conformidade voluntária ocorre com a realização de uma atividade que 

atesta o atendimento de requisitos aplicáveis voluntariamente por qualquer parte da cadeia de 

consumo, enquanto que a avaliação da conformidade compulsória ocorre a partir de uma 

decisão de uma autoridade regulatória, que por meio de um instrumento legal, obriga a 
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realização de uma atividade que demonstre o atendimento a requisitos aplicáveis (BARROS, 

2004).  

 

3.3.2 Mecanismos de Avaliação da Conformidade 

 

O Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade define como mecanismos de 

avaliação da conformidade cinco ferramentas utilizadas na atestação da conformidade, tais 

como o ensaio, a inspeção, a etiquetagem, a declaração do fornecedor e a certificação. 

O ensaio consiste na determinação, por meio de um procedimento especificado, de uma 

ou mais características de um produto, processo ou serviço. Esses ensaios podem ser 

realizados em laboratórios internos das organizações ou outros laboratórios, sendo que, para 

se obter resultados confiáveis, é indicada a utilização de laboratórios acreditados pelo Inmetro 

segundo os critérios da NBR ISO/IEC 17025:2005, essa é a modalidade de avaliação da 

conformidade mais freqüentemente utilizada, devido sua utilização associada a outros 

mecanismos de avaliação da conformidade, como por exemplo, na inspeção e na certificação 

(FERMAN, 2009; INMETRO, 2007). 

A etiquetagem é um mecanismo que se utiliza de ensaios para determinar uma 

característica do produto
2
 a qual será informada ao consumidor pelo uso de uma etiqueta, que 

poderá servir como instrumento de ajuda para o consumidor tomar sua decisão de compra 

(INMETRO, 2007). 

A inspeção é muito empregada na avaliação de serviços, cujo objetivo principal é a 

redução do risco no momento de utilização do produto, trata-se de um mecanismo de 

Avaliação da Conformidade bastante utilizado para avaliar serviços, após sua execução. As 

atividades de inspeção podem incluir o ensaio de produtos, plantas, instalações, processos, 

materiais, procedimentos de trabalho ou serviços, nesse mecanismo também são considerados 

ensaios que visam a determinação da conformidade em relação a critérios instituídos em 

especificações, normas ou regulamentos e a confiabilidade dos resultados dependerá da 

                                                           
2
  Nesta dissertação quando se tratar de Avaliação da Conformidade, a palavra produto pode estar 

relacionada a um produto em si, a um processo, sistema, pessoa ou organismo aos quais a avaliação da 

conformidade se aplica, conforme a  NBR ISO/IEC 17000:2005 
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competência, da imparcialidade e da integridade dos Organismos de Inspeção (AZEVEDO, 

2009; INMETRO, 2007). 

A Declaração da Conformidade é um processo, que se dá sob condições pré 

estabelecidas, no qual um fornecedor, garante por meio de um documento, que um produto, 

processo ou serviço está em conformidade com requisitos especificados (FERMAN, 2009). 

A Certificação é um mecanismo de avaliação da conformidade de terceira parte, que no 

SBAC pode ser realizado por oito diferentes modelos, desde um mais simples, o ensaio de 

tipo, com a comprovação de conformidade de um único item uma única vez, até um modelo 

mais complexo, que é o ensaio 100%.  Dentre todos os modelos, o mais utilizado no SBAC é 

o Modelo 5 que proporciona um sistema completo e confiável de avaliação da conformidade 

com ensaio de tipo, avaliação e aprovação do sistema de gestão da qualidade do fabricante, 

acompanhamento por auditorias no fabricante e ensaios em amostras retiradas no comércio e 

no fabricante (INMETRO, 2007). 

 

3.4 Sistema de Produção Orgânica 

 

No início do século XXI, os princípios da agricultura orgânica foram discutidos por dois 

anos e revistos pela IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), 

sendo aprovados em Assembléia Geral em 2005. Esses princípios são as raízes pelas quais a 

agricultura orgânica deve crescer e se desenvolver, são eles: saúde (sustento e aumento da 

saúde do solo, das plantas, dos animais, do homem e do Planeta); ecologia (ajustar-se aos 

ciclos biológicos, harmonizando e sustentando os sistemas ecológicos); equidade (relações 

que garantam igualdade, respeito, justiça e gestão responsável do mundo compartilhado, tanto 

entre os seres humanos como nas relações com os outros seres vivos); e precaução 

(planejamento e desenvolvimento de forma responsável e cuidadosa, de modo a proteger a 

saúde e o bem-estar das gerações futuras, bem como a qualidade do ambiente, procurando 

aumentar a eficiência e a produtividade sem colocar em risco a sustentabilidade dos 

agroecossistemas
3
) (FONSECA, 2009). 

                                                           
3
  “Um agroecossistema é um local de produção agrícola – uma propriedade agrícola por exemplo – 

compreendido como um ecossistema. O conceito de agroecossistema proporciona uma estrutura com a qual 
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A agricultura orgânica é um sistema de produção que sustenta a saúde dos solos, os 

ecossistemas e os povos. Ela se baseia em processos ecológicos, biodiversidade e 

ciclos adaptados às condições locais, ao invés do uso de insumos, com efeitos 

adversos. A agricultura orgânica combina tradição, inovação e ciência em benefício 

do ambiente compartilhado e promove relações justas e uma boa qualidade de vida 

para todos os envolvidos (IFOAM, 2010). 

 

De acordo com a proposta da Comissão do Codex Alimentarius, agricultura orgânica 

é um sistema holístico de gestão da produção que promove e melhora o 

agroecossistema
3
 de saúde, incluindo a biodiversidade, os ciclos biológicos e a 

atividade biológica do solo. Enfatiza o uso de práticas de gestão em detrimento da 

utilização de insumos agrícolas externos, tendo em conta que as condições regionais 

requerem sistemas adaptados localmente. Isto é realizado utilizando, sempre que 

possível, métodos, agronômicos, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso 

de materiais sintéticos, para cumprir qualquer função específica dentro do sistema 

(FAO/WHO 2010). 

 

Segundo as normativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), considera-se produto da agricultura orgânica ou produto orgânico, seja ele in natura 

ou processado, aquele obtido em sistema orgânico de produção agropecuário ou oriundo de 

processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local e para que sejam 

comercializados como tal, esses produtos devem ser certificados por organismo reconhecido 

oficialmente, segundo critérios estabelecidos em regulamento, exceto no caso de 

comercialização direta aos consumidores por agricultores familiares, cuja certificação é 

facultativa, bastando a eles apenas o dever de serem cadastrados junto ao órgão fiscalizador 

(BRASIL, 2003).  

O sistema orgânico compreende todos os sistemas agrícolas que promovam a produção 

sustentável de alimentos, fibras e outros produtos não alimentícios (cosméticos, óleos 

essenciais etc.) de modo social, ambiental e economicamente responsável. Tem por objetivo 

otimizar a qualidade em todos os aspectos da agricultura, do ambiente e da sua interação com 

a humanidade pelo respeito à capacidade natural das plantas, animais e ambientes ( BRASIL, 

2003). 

O rótulo “orgânico” é aplicado às mercadorias produzidas de acordo com normas de 

controle que vão desde a produção à comercialização. Na maioria dos países os quais regulam 

                                                                                                                                                                                     
pode-se analisar os sistemas de produção de alimentos como um todo, incluindo seus conjuntos complexos de 

insumos e produção e as interconexões que os compõem.” (Gliessman, 2000, p. 61). 
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a atividade orgânica, um organismo com autoridade e devidamente habilitado atesta, por meio 

de um mecanismo de avaliação da conformidade, que o produto está em conformidade com os 

critérios de produção orgânica (BRASIL, 2007). 

A cadeia produtiva de produtos orgânicos fundamenta sua competitividade em 

estratégias de diferenciação de produtos, com a geração de produtos diferenciados e com alto 

valor agregado que possam atender a mercados cada vez mais segmentados e específicos. 

Porém, as características intrínsecas dos produtos orgânicos, que não podem ser observadas 

com facilidade no momento da compra, justificam a necessidade de monitoramento pelas 

empresas certificadoras, responsáveis não somente pela garantia dos produtos ofertados, 

quanto às normas e procedimentos para o cultivo orgânico, como também pela orientação de 

produtores e consumidores nacionais e internacionais (BRASIL, 2007). 

Dessa forma, a certificação mostra-se como um elemento fundamental para governar as 

transações da cadeia orgânica, pois é um instrumento por meio do qual é garantido ao 

consumidor que aos produtos rotulados como orgânicos foram produzidos de acordo com as 

normas e práticas da agricultura orgânica, além disso, esse controle é importante também para 

orientar os produtores e consumidores, tanto no mercado interno como no comércio 

internacional. (BRASIL, 2007) 

 

3.4.1 Histórico 

 

É provável que a história da agricultura orgânica tenha tido seu início na década de 20, 

relatada em um livro chamado “Um testamento agrícola” de 1940, escrito pelo pesquisador 

inglês Albert Howard, que, em viagem à Índia, observou as práticas agrícolas de 

compostagem e adubação orgânica utilizadas pelos camponeses daquele local (FILHO et al. 

2002). 

Para uma melhor compreensão do que é agricultura orgânica é necessário observar 

como tudo se formou e se transformou ao longo do tempo, avaliando as transformações que 

ocorreram no setor agrícola paralelamente à interpretação da história da evolução econômica 

de uma forma geral. Os acontecimentos da Primeira Revolução Agrícola respondem a 

migração de mão-de-obra para as fábricas na Primeira Revolução Industrial. A partir daí, a 
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tração animal permitiu a passagem do pousio ao cultivo anual, graças ao plantio de forragens 

e rotação com leguminosas, aproximando a agricultura da pecuária, essa integração tornava o 

novo sistema produtivo dependente de matéria orgânica para fertilização constante da terra 

(MAZZOLENI & NOGUEIRA, 2006). 

A primeira Revolução Agrícola, entre os séculos XVIII e XIX,  foi caracterizada por 

tecnologias tais como: rotação de culturas e integração entre atividades de produção vegetal e 

animal, que respeitavam o ambiente ao procurarem superar as limitações ecológicas para a 

atividade agrícola, por meio da utilização das próprias leis da natureza. No entanto, quando 

em 1840, o químico alemão Justus von Liebig publicou a teoria da nutrição mineral das 

plantas, deu-se a disseminação dos conhecimentos da química agrícola, marcada 

principalmente pela inovação dos fertilizantes químicos. De maneira semelhante à revolução 

industrial, diversas inovações se somaram gradativamente e com isso, crescia o poder do 

homem de controlar as variáveis da natureza ao interesse produtivo. A partir daí ocorreu o 

surgimento de um conjunto de práticas que compunham o chamado “pacote tecnológico” da 

revolução verde (MAZZOLENI & NOGUEIRA, 2006; BRASÍLIA, 2000). 

No mesmo período, em resposta às grandes transformações que ocorriam, surgiram 

diversos movimentos em vários locais do mundo, simultâneos, mas independentes entre si. 

Inicialmente, em 1920 a agricultura biodinâmica, na Alemanha e Áustria, na década seguinte, 

a agricultura natural no Japão e a agricultura organobiológica na Suíça e Áustria. Ainda 

iniciava-se o desenvolvimento desse tipo de agricultura em países como a França e a 

Alemanha, espalhando-se mais tarde pelos demais países a filosofia de uma agricultura 

natural, um modelo de uma agricultura integrada com o ambiente. Porém, esses primeiros 

movimentos guardam pouca ligação com a agricultura orgânica praticada atualmente, pois 

não havia padrões, regulamentos ou interesses em questões ambientais e de segurança 

alimentar (FILHO et al. 2002; MAZZOLENI & NOGUEIRA, 2006). 

A agricultura moderna chegou ao final do século XX com fortes indícios de fragilidade. 

Ao mesmo tempo em que se ampliaram as experiências de se incorporar a conservação 

ambiental à produção de alimentos em larga escala, foi constatado pelos agricultores a 

“insustentabilidade” econômica e ambiental de muitas técnicas embutidas no “pacote 
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tecnológico” da revolução verde. Isso contribuiu para o inicio de um processo de transição 

para uma agricultura menos predadora dos recursos naturais (BRASÍLIA, 2000). 

A crescente legitimação das preocupações agroambientais, é demonstrada pela 

conversão ideológica do sistema internacional de pesquisa agropecuária, Consultative Group 

on International Agricultural Research – CGIAR, com o lançamento do slogan de uma 

“dupla” ou “super-revolução verde”, para referir-se à necessidade de um aumento de 

produtividade agrícola mundial, ecologicamente correto, nos próximos trinta anos: “uma 

revolução ainda mais produtiva que a anterior e que consiga preservar os recursos naturais e o 

meio ambiente” (CGIAR,1994 Apud BRASILIA, 2000). 

As ações que promoveram o debate em torno do desenvolvimento sustentável foram 

definidas em nível mundial a partir de 1970. Dentre as principais ações pode-se destacar: a 

Conferência de Estocolmo em 1972, que discutiu a gravidade do desgaste ambiental devido a 

sua exploração indiscriminada; em 1986, a Conferência Mundial sobre Conservação e 

Desenvolvimento, realizada na cidade de Ottawa no Canadá e; em 1992, a Eco-92, realizada 

na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, a qual teve resultado principal a construção de um 

conjunto de estratégias de desenvolvimento, visando a sustentabilidade, denominado Agenda 

21 (FINATTO & SALAMONI, 2008). 

A partir da década de 70, a questão ambiental relacionada à produção de alimentos 

tornou-se decisiva para a aquisição de produtos alimentícios. A sociedade e os mercados 

consumidores passaram a exigir sistemas menos impactantes ao meio ambiente surgindo 

assim, os rótulos de identificação de produtos orgânicos, desencadeando a preferência do 

consumidor pelos “produtos verdes” ou “ambientalmente corretos” que, apesar de 

apresentarem um custo um pouco mais elevado, passaram a ser gradativamente preferidos 

pela sociedade (CAMARGO et. al, 2002). 

Na era atual, considerada a era da informação, as pessoas tem uma grande oferta de 

informações por meio de vários veículos, seja televisão, rádio, jornais, internet ou revistas. 

Ultimamente tem se observado muitas notícias que relacionam a saúde com a alimentação, a 

partir disso, os consumidores cada vez mais bem informados, preocupam-se em manter uma 

dieta que beneficie  sua saúde, e os produtos orgânicos fazem parte desse tipo de produto com 

apelo de “alimentação saudável”. 
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Neste ano de 2011, já foi possível perceber uma maior divulgação dos produtos 

orgânicos. De certa forma a implantação da regulamentação despertou nas redes de 

comunicação a importância em informar ao grande público a respeito da rede de produção 

orgânica, e a partir daí, se estimulou também o interesse dos consumidores em conhecer esses 

produtos diferenciados, que são os orgânicos e experimentar seus benefícios. 

Pesquisas do Instituto de Promoção e Desenvolvimento – IPD Orgânicos (2011) 

confirmam que a regulamentação aumentou a divulgação dos produtos orgânicos e estimam o 

aumento do segmento de consumidores com maior renda e com responsabilidade social, que 

buscam produtos e serviços de alta qualidade, saudáveis e que levam em conta as questões 

ambientais. Ainda há a previsão, a partir de dados da Apex-Brasil, que o setor de alimentos 

orgânicos deve expandir em 46% (quarenta e seis) no período entre 2009 e 2014 e o mercado 

de bebidas orgânicas deve crescer cerca de 38% (trinta e oito) no mesmo período, 

impulsionado justamente por esse crescente interesse dos consumidores.  

Em pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo IBOPE 

divulgada em dezembro de 2010, que trata de questões ambientais, mostrou que dentro do 

universo pesquisado, 68% (sessenta e oito) do consumidor brasileiro está disposto a pagar 

mais caro por um produto que não polui o meio ambiente, enquanto 24% (vinte e quatro) se 

mostraram contrários à idéia, sendo essa tendência verificada entre a população com baixa 

renda familiar (IPD ORGÂNICOS, 2011). 

O IPD revela ainda que os consumidores de produtos orgânicos tem alto grau de 

instrução, geralmente com nível superior e são predominantemente da classe média, eles 

percebem o produto como um alimento saudável, sem a utilização de agrotóxicos. Uma outra 

característica importante envolve a fidelização do produto e também a garantia de frequência 

de compras (IPD ORGANICOS, 2011).  

 

3.4.2 Produção e Mercado 

 

As informações sobre a produção da agricultura orgânica no Brasil ainda são 

relativamente escassas e estão dispersas nos arquivos de Organizações Certificadoras, de 

associações de agricultores e de Organizações Não Governamentais (ONG) (BRASIL, 2007). 
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Com a regulamentação do setor, no início do ano de 2011, o MAPA poderá coletar dados 

oficiais da produção orgânica que deverão ser publicados e atualizados periodicamente por 

meio do cadastro nacional de produção orgânica, disponibilizados no sítio do Ministério na 

internet.  

Em 2006, o IBGE divulgou sua primeira estatística relacionada à produção orgânica no 

Brasil, que apresentava 90.497 estabelecimentos que se declaravam produtores orgânicos, 

sendo apenas 10,5% destes (correspondendo a 517 mil hectares), certificados, isso representa 

um valor de produção orgânica de R$ 1,2 bilhão no país (IBGE, 2006). 

Além dos dados estatísticos, deve-se atentar ainda para os contextos socioeconômico, 

ambiental e cultural no qual esse modelo de produção se reproduz. Acredita-se que com a 

regulamentação do setor orgânico, as cadeias produtivas ligadas ao setor possam ser 

finalmente mapeadas e os pontos de estrangulamento poderão ser priorizados nas ações de 

pesquisa e de fomento (BRASIL, 2007), além disso, a regulamentação impulsionará o setor, 

por meio de regras claras capazes de propiciar a concorrência justa e maior garantia e 

facilidade na identificação desses produtos no mercado por parte dos consumidores. 

Logo após o término do prazo de cadastro dos produtores orgânicos, em 31 de 

dezembro de 2010, a primeira avaliação do Ministério da Agricultura apontou que cerca de 

1.500 (mil e quinhentos) produtores orgânicos estavam de acordo com as novas regras e mais 

3.500 (três mil e quinhentos) estavam em processo final de adequação às normas, totalizando 

cinco mil projetos de produtos adequados à norma (MAPA, 2011). 

As políticas públicas sempre tiveram papel imprescindível no desenvolvimento da 

agricultura orgânica em países mais desenvolvidos, como a Alemanha, os Estados Unidos e o 

Japão. Nessas nações, a participação de produtos orgânicos certificados no mercado cresceu 

rapidamente. No Brasil, o Governo tem atuado de duas formas, por meio da criação do marco 

regulatório para a produção e a comercialização de produtos orgânicos e ainda a partir de 

financiamento à agricultura orgânica, porém os mecanismos de financiamento não 

contemplam o período de conversão da lavoura, o que representa uma barreira à expansão da 

produção orgânica (BRASIL, 2007). 

Os relatórios da IFOAM, apresentados na Feira Anual de Produtos Orgânicos - BioFach 

de 2006, mostram que o Brasil possuía 880 mil  hectares sob o manejo orgânico de produção, 
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movimentando um mercado de cerca 200 milhões de dólares americanos, principalmente com 

a exportação de café, soja, açúcar e carne, por outro lado, a produção para o mercado interno 

concentra-se em frutas, legumes e verduras  (FLV), tendo como principais produtores, os 

estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul (YUSSEFI, 2006). 

Os últimos dados de estudo da Research Institute of Organic Agriculture/Instituto de 

Pesquisa da Agricultura Orgânica - FiBL/IFOAM, do ano de 2009, sobre a agricultura 

orgânica no mundo, revelam que há 37,2 milhões de hectares de produção agrícola orgânica 

(incluindo áreas de conversão), sendo que as maiores áreas são Oceania com 12,2 milhões de 

hectares, Europa com 9,3 milhões de hectares e América Latina com 8,6 milhões de hectares. 

Os países com maiores áreas de produção orgânica são a Austrália, Argentina e Estados 

Unidos (IFOAM, 2011). 

Atualmente, 0,9% das áreas agrícolas do mundo, são orgânicas. Comparado-se  com o 

levantamento anterior em 2008, a área orgânica cresceu dois milhões de hectares (6%), sendo 

que o maior crescimento foi na Europa, onde a área aumentou em quase um milhão de 

hectares e os países com os maiores aumentos foram a Argentina, Turquia e Espanha. Além 

das áreas agrícolas, existem outras áreas de manejo orgânico, a maioria delas são áreas 

extrativistas, com 41,9 milhões de hectares, um aumento de 10 milhões de hectares desde 

2008 (IFOAM, 2011). 

Quase dois terços dos 37,2 milhões de hectares de manejo orgânico em 2009, eram de 

pastagem ou áreas de pastagem (23 milhões de hectares), e um total de pelo menos 5,5 

milhões de hectares, terras aráveis (constituindo 15%). A maior parte dessas terras é utilizada 

no cultivo de cereais, incluindo arroz (2,5 milhões de hectares), seguido de verduras (1,8 

milhões de hectares) e legumes (0,22 milhões de hectares) (IFOAM, 2011). 

As culturas permanentes são responsáveis por cerca de 6% (seis por cento) das áreas de 

agricultura orgânica, no montante de 2,4 milhões de hectares. As culturas mais importantes 

são o café (com 0,54 milhões de hectares relatados, constituindo um quinto das áreas de 

cultivo orgânico permanente), seguido de azeitonas (0,49 milhões de hectares), cacau (0,26 

milhões de hectares), nozes (0,2 milhões de hectares), e as uvas (0,19 milhões de hectares) 

(IFOAM, 2011). 
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Na América Latina, mais de 280 mil produtores representavam 8,6 milhões de hectares 

de áreas agrícolas orgânicas em 2009, ou seja, 23% da área orgânica e 1,4% do total de áreas 

agrícolas mundial. Os países líderes são Argentina (4,4 milhões de hectares), Brasil (1,8 

milhões de hectares) e Uruguai (930.965 hectares). A maioria dos produtos orgânicos 

provenientes de países latino-americanos é vendida na Europa, América do Norte ou no Japão 

(IFOAM, 2011). 

 

3.4.3 Qualidade Orgânica 

 

A noção de qualidade é relativa ao usuário do produto ou do serviço. Portanto, 

considerando-se os princípios da agricultura orgânica, a Empresa de Pesquisa Agropecuária 

do Estado do Rio de Janeiro (PESAGRO-RIO), identificou o que seria a qualidade orgânica 

levando-se em conta as opiniões dos produtores, dos transformadores, dos distribuidores e dos 

consumidores. Chegou-se a conclusão de que (FONSECA, 2009): 

● os produtores, estão particularmente atentos à qualidade agronômica, zootécnica e 

florestal; 

● os transformadores e os distribuidores, estão particularmente ligados à qualidade 

tecnológica do produto; 

● os consumidores, possuem noção de qualidade de forma agrupada em diferentes 

expectativas, tais como: qualidade sensorial (visual e gustativa); qualidade nutricional  (teores 

de proteínas, vitaminas etc.); qualidade sanitária (produtos isentos de resíduos de pesticidas, 

metais pesados, micro-organismos patogênicos, níveis aceitáveis de nitrato etc.); qualidade 

ecológica  (preocupação com os impactos da produção sobre o meio ambiente); preocupações 

éticas e sociais. 

Essa pesquisa realizada pela PESAGRO-RIO revela o quão complexa é a definição da 

qualidade orgânica, pois cada parte interessada, pertencente a rede orgânica de produção e 

consumo, tem uma percepção e uma expectativa diferente acerca da qualidade orgânica, a 

qual não deve ser observada somente no produto final mas também ao longo de toda a cadeia 

de produção, atingindo não só o produto como todos os fatores envolvidos com a produção, 

tais como fatores relacionados à saúde, meio-ambiente e às questões sociais. 
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Atualmente, as normas da agricultura orgânica em vigor no comércio internacional dão 

ênfase às qualidades agronômicas e zootécnicas, deixando de valorizar outras qualidades que 

guardam forte apelo junto aos consumidores dos produtos orgânicos e “verdes”. Porém, 

identifica-se a necessidade de integrar a ciência às normas culturais e morais. Cientistas e 

negociadores (comerciais e políticos) têm demonstrado insensibilidade para a natureza 

problemática desse tipo de regulação, pois harmonizar normas internacionais, neste caso, 

implica também em negociar culturas e visões de mundo no seu senso mais fundamental 

(FONSECA, 2009). 

 

3.4.4 A Legislação para os Sistemas Orgânicos no Brasil 

 

No Brasil, até a década de 70, a produção de orgânicos ainda era relacionada mais com 

movimentos filosóficos que buscavam o retorno do contato com a terra como forma 

alternativa de vida, porém com o crescimento da consciência de preservação ecológica e a 

busca por alimentação cada vez mais saudável, houve expansão da clientela dos produtos 

orgânicos e, na década de 80, organizaram-se muitas das cooperativas de produção e consumo 

de produtos naturais (FILHO et al. 2002). 

No Foro Global de Organizações Não Governamentais e Movimentos Sociais, realizado 

no Rio de Janeiro em 1992 – ECO 92 – foram discutidas questões sobre agricultura 

sustentável, segurança alimentar, água potável e recursos pesqueiros, com foco na demanda 

mundial por modificação no processo produtivo, de forma a assegurar qualidade ambiental e 

alimentar. Os resultados da ECO 92 e de reuniões paralelas despertaram na sociedade mundial 

a necessidade de formulação de políticas que incorporassem a questão ambiental 

(CAMARGO, 2002). 

 Impulsionadas pelos princípios da sustentabilidade e por pressões sociais, intensificou-

se a produção e a procura por produtos orgânicos. Em 1994, o então Ministério da Agricultura 

(MA) foi procurado por Organizações Não Governamentais que propuseram a 

regulamentação da certificação de produtos orgânicos, o que resultou na Portaria MA nº 178 

de agosto de 1994 que criou uma Comissão Especial para propor normas de certificação de 

produtos orgânicos (CAMARGO, 2002). 
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Ainda naquele ano, foi instituído o Comitê Nacional de Produtos Orgânicos, por meio 

da Portaria MA nº 190 de setembro de 1994, responsável por propor as estratégias para a 

certificação de produtos. E seguindo essa determinação, a Portaria MA nº 192 de abril de 

1995 designou os membros que iriam compor a Comissão Nacional de Produtos Orgânicos 

(CNPorg). Dessa forma, o Brasil estava então começando a se organizar e se estruturar para a 

regulação dos produtos orgânicos (CAMARGO, 2002). 

A CNPOrg foi criada com a finalidade de auxiliar as ações necessárias para o 

desenvolvimento da produção orgânica brasileira, tem por base a integração entre os diversos 

agentes da rede de produção orgânica, do setor público e privado, e a participação efetiva da 

sociedade no planejamento e gestão democrática das políticas públicas (BRASIL, 2001). 

Em outubro de 1998, foram colocadas em consulta pública as normas disciplinadoras 

para a produção, tipificação, processamento, envase, distribuição, identificação e certificação 

da qualidade de produtos orgânicos, de origem vegetal ou animal, que resultou mais tarde na 

primeira norma brasileira para produtos orgânicos, a Instrução Normativa (IN) nº 7 de 

17/05/1999 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), constando de 7 

anexos: I - do período de conversão, II - adubos e condicionadores de solos permitidos, III - 

produção vegetal, IV - produção animal, V - aditivos para processamento e outros produtos 

que podem ser usados na produção orgânica, VI - da armazenagem e do transporte, VII - da 

rotulagem (BRASIL, 1999).  

Em seu texto, a IN nº 7 descreve as normas de produção orgânica e o conceito de 

sistema orgânico de produção agropecuária e industrial como sendo todo aquele em que são 

adotadas tecnologias para o uso otimizado de recursos naturais e socioeconômicos, 

respeitando a integridade cultural, com o objetivo de se obter a auto-sustentação no tempo e 

no espaço, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energias 

não renováveis e a eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais tóxicos, 

organismos geneticamente modificados (OGM)/transgênicos, ou radiações ionizantes em 

qualquer fase do processo de produção, armazenamento e de consumo, e entre os mesmos, 

privilegiando a preservação da saúde ambiental e humana, assegurando a transparência em 

todos os estágios da produção e da transformação (BRASIL, 1999). 
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Além disso, o MAPA percebeu a necessidade de regulamentar o funcionamento do 

Colegiado Nacional de Produtos Orgânicos e de harmonizar os procedimentos dos Colegiados 

Estaduais de Produtos Orgânicos. Por isso aprovou o regimento interno do Colegiado 

Nacional de Produtos Orgânicos e as diretrizes para os regimentos internos dos Colegiados 

Estaduais de Produtos Orgânicos, constantes dos anexos I (Regimento Interno do Colegiado 

Nacional de Produtos Orgânicos – CNPOrg) e II (Diretrizes para a elaboração de Regimento 

Interno dos Colegiados Estaduais e do Distrito Federal –CEPOrg) da Portaria n° 19, de 10 de 

abril de 2001 (BRASIL, 2001). 

Como resultado da estruturação do MAPA acerca das questões da agricultura orgânica, 

em 23 de dezembro de 2003, foi aprovada a Lei 10.831 que define os conceitos a respeito da 

produção orgânica, a qual tem como finalidade, dentre outras, ofertar produtos saudáveis 

isentos de contaminantes intencionais; preservar a diversidade biológica dos ecossistemas 

naturais e a recomposição ou incremento da diversidade biológica dos ecossistemas 

modificados em que se insere o sistema de produção; incrementar a atividade biológica do 

solo; promover o 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; reciclar 

resíduos de origem orgânica, reduzindo ao mínimo o emprego de recursos não-renováveis 

(BRASIL, 2003). 

Mais tarde, em 18/12/2008, a IN nº 64 revogou a IN nº 7 e aprovou o Regulamento 

Técnico para os Sistemas Orgânicos de Produção Animal e Vegetal, com as listas de 

substâncias permitidas para uso nos Sistemas Orgânicos de Produção Animal e Vegetal, 

resolvendo que o Regulamento Técnico sobre Extrativismo Sustentável Orgânico seria objeto 

de regulamentação específica (BRASIL, 2008). 

Em 27 de dezembro de 2007, o Decreto n° 6.323 regulamentou a Lei 10.831 de 2003, 

que apresenta alguns conceitos, diretrizes e disposições gerais sobre as relações de trabalho 

existentes na atividade da agricultura orgânica, relativas à produção, comercialização, 

informações sobre a qualidade (identificação, rotulagem e publicidade) e também sobre os 

insumos. Além disso, regulamenta a atividade de avaliação da conformidade a partir da 

certificação dos produtos orgânicos e sua respectiva fiscalização (BRASIL, 2007).  
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Para cumprimento do processo de avaliação da conformidade orgânica, o Decreto nº 

6.323 instituiu o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, integrado por 

órgãos e entidades da administração pública federal e pelos organismos de avaliação da 

conformidade credenciados pelo MAPA. O sistema é identificado por um selo único em todo 

o território nacional, no qual deve estar agregado à identificação do sistema de avaliação da 

conformidade orgânica utilizado (certificação ou sistema participativo de garantia), cabendo 

ao MAPA o credenciamento, o acompanhamento e a fiscalização dos organismos de avaliação 

da conformidade orgânica (BRASIL, 2007). 

Segundo o Decreto nº 6.323 de 27 de dezembro de 2007, as atribuições das CPOrg são: 

emitir parecer sobre regulamentos que tratem da produção orgânica; propor à CNPOrg 

regulamentos que tenham por finalidade o aperfeiçoamento da rede de produção orgânica no 

âmbito nacional e internacional; assessorar o Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade Orgânica; contribuir para elaboração dos bancos de especialistas capacitados a 

atuar no processo de acreditação; articular e fomentar a criação de fóruns setoriais e 

territoriais; discutir e propor os posicionamentos a serem levados pelos representantes 

brasileiros em fóruns nacionais e internacionais que tratem da produção orgânica; e emitir 

parecer sobre pedidos de credenciamento de organismos de avaliação da conformidade 

orgânica (BRASIL, 2007). 

Os organismos de avaliação da conformidade devem ser credenciados no MAPA, 

conforme detalhamento estabelecido em normas complementares, e esses não poderão ter 

relações conflitantes, como na realização de atividades de fiscalização e prestação de 

assistência técnica nas unidades de produção (BRASIL, 2007). 

O credenciamento junto ao MAPA é precedido de etapa prévia de acreditação dos 

organismos de certificação, a ser realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (Inmetro), que estabelece as exigências técnicas e os procedimentos necessários 

ao processo de acreditação, utilizando critérios reconhecidos internacionalmente para 

organismos certificadores, acrescidos dos requisitos específicos estabelecidos em normas 

técnicas brasileiras de produção orgânica (BRASIL, 2007). 

Em 28 de maio de 2009 foram aprovadas mais três Instruções Normativas: a IN nº 17, 

conjunta entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Ministério do Meio 
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Ambiente, que aprovou as normas técnicas para a obtenção de produtos orgânicos oriundos do 

extrativismo sustentável orgânico; a IN nº 18 publicou o regulamento técnico para o 

processamento, armazenamento e transporte de produtos orgânicos, e ainda os produtos 

permitidos para higienização de instalações e equipamentos, os aditivos alimentares e 

coadjuvantes permitidos e os produtos de limpeza e desinfecção com contato com os 

alimentos orgânicos; e a IN nº 19, cujo texto aprovou os mecanismos de controle e 

informação da qualidade orgânica e os formulários oficiais do MAPA (BRASIL, 2009a; 

BRASIL, 2009b; BRASIL, 2009c). 

O Decreto Nº 6.913 de 23 de julho de 2009 dispôs 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 (BRASIL, 2009d). 

O selo único oficial do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica 

(Figura 1) foi lançado em 5 de novembro de 2009, com a publicação da IN N° 50, que 

estabeleceu os requisitos para a utilização do selo nos produtos orgânicos, bem como os 

modelos instituídos (BRASIL, 2009e). 

 

 

Figura 1. Selo Oficial do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Fonte: Brasil 

(2009e). 
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Adicionalmente, em 23 de dezembro de 2009, o Decreto Nº 7.048 deu nova redação ao 

art. 115 do Decreto N° 6.323, ampliando o prazo para a regulamentação, anteriormente 

pretendido a 28 de dezembro de 2009 para 31 de dezembro de 2010, acreditando que dentro 

de mais um ano todos os segmentos envolvidos na rede de produção orgânica estariam 

conforme às regras estabelecidas no Decreto e demais atos complementares (BRASIL, 2009f). 

Com base nos regulamentos e normas citados, foi estabelecida a certificação obrigatória 

dos produtos orgânicos. Os produtos oferecidos diretamente pelo pequeno produtor ao 

consumidor final estão isentos da certificação obrigatória. 

 

3.4.5 Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica 

 

O Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica (SisOrg) é integrado por 

órgãos e entidades da administração pública e federal e pelos organismos de avaliação da 

conformidade credenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA). O SisOrg é um sistema integrado pelos Sistemas Participativos de Garantia da 

Qualidade e pela Certificação por Auditoria. Cabendo ao MAPA o credenciamento, o 

acompanhamento e a fiscalização dos organismos de avaliação da conformidade orgânica 

(BRASIL, 2007). 

De acordo com a legislação brasileira existem três mecanismos de controle para garantir 

a qualidade orgânica (Figura 2) de produtos dentro do SisOrg, são elas: a certificação, os 

sistemas participativos de garantia orgânica e o controle social. 
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Figura 2. Mecanismos de Controle para a garantia da conformidade orgânica. 

Fonte: Elaboração da autora, a partir da legislação brasileira de conformidade orgânica. 

 

3.4.5.1 Certificação 

 

A certificação é um procedimento realizado por uma terceira parte, a fim de avaliar a 

conformidade das unidades de produção e comercialização em relação aos regulamentos 

técnicos. As avaliações são realizadas por empresas públicas ou privadas, com ou sem fins 

lucrativos, conhecidas como Organismos de Certificação
4
, os quais realizam inspeções e 

auditorias, seguindo procedimentos básicos estabelecidos por normas reconhecidas 

internacionalmente (MAPA/ACS, 2009). 

                                                           
4  Organismos de Certificação são  Organismos de Avaliação da Conformidade  também conhecidos 
como certificadoras. 
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Para assegurar que tais Organismos de Certificação cumprem com os critérios para 

atuarem como organismos certificadores de produção orgânica, eles devem ser acreditados 

pelo Inmetro, que estabelece as exigências técnicas e os procedimentos necessários ao 

processo de acreditação, utilizando critérios reconhecidos internacionalmente para organismos 

de avaliação da conformidade, acrescidos dos requisitos específicos estabelecidos em normas 

técnicas brasileiras de produção orgânica. Os organismos também devem ser credenciados 

junto ao MAPA. Ambos os processos de acreditação e credenciamento são embasados em 

auditoria única (BRASIL, 2007). 

As inspeções de certificação devem seguir procedimentos objetivos, com acesso a todas 

as instalações, registros e documentos das unidades de produção. As inspeções devem ser 

realizadas no mínimo uma vez ao ano, com a utilização de outros mecanismos de controle no 

intervalo entre as vistorias. Para as avaliações mais complexas, como é o caso de cultivos ou 

criações de vários ciclos anuais, processamento em estabelecimento com produção paralela, o 

organismo de certificação deve estabelecer um trabalho de avaliação mais frequente. Eles 

também devem realizar visitas sem aviso prévio em pelo menos 5% das unidades certificadas 

durante o ano (MAPA/ACS, 2009). 

A certificação também pode ser obtida em grupo de produtores, desde que sejam 

formados por pequenos produtores, agricultores familiares, projetos de assentamento e outros 

grupos formados por ribeirinhos, quilombolas, indígenas e extrativistas que possuam uma 

organização e estrutura suficientes para assegurar um Sistema de Controle Interno dos 

procedimentos regulamentados. Dessa forma, as inspeções ocorrem por sistema de 

amostragem após a avaliação de risco do Sistema de Controle Interno, previamente aprovado 

pela certificadora, capaz de acompanhar 100% dos produtores (MAPA/ACS, 2009). 

 

3.4.5.2 Sistema Participativo de Garantia (SPG) 

 

Medaets & Fonseca (2005) tratam o SPG como uma espécie de “garantia solidária” 

(conhecida anteriormente como certificação participativa) que ocorre quando um grupo de 

agricultores e técnicos se unem para fiscalizar entre si a sua produção.  
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Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o do Meio Ambiente apóiam 

a construção de Sistemas Participativos de Garantia da Qualidade Orgânica que sejam 

compostos pelo conjunto dos membros do Sistema Participativo de Garantia da Qualidade 

Orgânica e por um Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC) 

credenciado junto ao MAPA (BRASIL, 2007).  

Os membros dos SPG são pessoas físicas ou jurídicas que fazem parte de um grupo 

classificado em duas categorias: fornecedores (produtores, distribuidores, comercializadores, 

transportadores e armazenadores) e colaboradores (consumidores e suas organizações, os 

técnicos, as organizações públicas e privadas, representando as mais diferentes classes e 

Organizações Não Governamentais) (MAPA/ACS, 2008). 

Os organismos participativos de avaliação da conformidade correspondem aos 

Organismos de Certificação no sistema de certificação por auditoria, são eles que avaliam, 

verificam e atestam e garantem a qualidade orgânica, eles possuem personalidade jurídica 

própria, com atribuições e responsabilidades formais no Sistema Participativo de Garantia da 

Qualidade Orgânica, consignadas em seu estatuto social e possuem em sua estrutura, no 

mínimo, uma comissão de avaliação e um conselho de recursos, composto por representantes 

dos membros do Sistema (BRASIL, 2007). 

Existe a tendência de inclusão e aceitação dos sistemas participativos de garantia (SPG) 

em oito legislações dos países de baixa renda na América Latina e Caribe, na Índia e no 

Estado de Andaluzia/Espanha. O reconhecimento dos SPG pela FAO, em sua 30ª Reunião 

Regional, que ocorreu em abril de 2008, em Brasília-DF/Brasil, demonstra que esses 

mecanismos de avaliação da conformidade são adequados aos mercados internos e externos 

(FONSECA, 2009). 

A primeira vez que os Sistemas Participativos de Garantia foram incluídos na agenda 

global, foi em 2004 num seminário organizado em coordenação com MAELA (Movimento 

Agroecológico da América Latina e Caribe) e do Centro de Ecologia, em Torres, Rio Grande 

do Sul - Brasil, no qual foi apresentada e discutida uma série de iniciativas com diferentes 

abordagens para a certificação em todo o mundo. Um dos resultados foi o documento que 

descreve o conceito, os princípios e objetivos da SPG (IFOAM, 2008).  
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Considerando-se a complexidade da rede de produção orgânica, que surgiu nos mais 

diferenciados locais e com diferentes condições sócio-culturais, é muito válido que se tenha 

certa flexibilidade na garantia da qualidade orgânica.  

 

3.4.5.3 Controle Social 

 

Medaets & Fonseca (2005) denominam o controle social de “garantia relacional”. É um 

processo análogo ao início da produção orgânica, no qual ocorre uma relação de confiança e 

não é necessária uma avaliação intermediária, pois as vendas ocorrem diretamente entre o 

produtor e o consumidor.  

A lei brasileira abriu uma exceção à obrigatoriedade da certificação de produtos 

orgânicos para a venda direta aos consumidores finais por agricultores familiares. Sendo 

entendida como venda direta aquela que acontece entre o produtor e o consumidor final, sem 

intermediários ou ainda a venda feita por outro produtor ou membro da família que participe 

da produção e que também faça parte do grupo vinculado à Organização de Controle Social 

(OCS) (MAPA/ACS, 2009b). 

O Controle Social é um processo de geração de credibilidade, necessariamente 

reconhecido pela sociedade, estabelecido pela participação direta dos seus membros em ações 

coletivas de avaliação da conformidade dos fornecedores aos regulamentos técnicos da 

produção orgânica, ou seja, o comprometimento deles com as normas exigidas para a rede de 

orgânicos. 

A credibilidade do controle social se assegura ainda no que se chama de 

responsabilidade solidária, que é uma declaração assinada por todos os membros do grupo 

que forma a Organização de Controle Social, comprometendo-se a cumprir os regulamentos 

técnicos da produção orgânica e responsabilizando-se solidariamente nos casos de não 

cumprimento das exigências técnicas por alguns de seus membros (MAPA/ACS, 2009b). 

A Organização de Controle Social pode ser formada por um grupo, associação, 

cooperativa ou consórcio, com ou sem personalidade jurídica, de agricultores familiares. Deve 

ter controle próprio, estar ativa e garantir que os produtores a ela ligados garantam o direito de 

visita dos consumidores e o livre acesso do órgão fiscalizador às suas unidades de produção, 
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tendo ainda a obrigação de manter atualizadas as listas dos principais produtos e quantidades 

estimadas por unidade de produção familiar (MAPA/ACS, 2009b). 

A legislação determina que a Organização de Controle Social se cadastre em um órgão 

fiscalizador e uma vez cadastrada, cada produto da organização deve receber uma declaração 

de cadastro para comprovar aos consumidores sua condição de produtor orgânico, isso 

também favorece a rastreabilidade da produção, pela identificação dos produtores e suas 

unidades de produção (MAPA/ACS, 2009b). 

Na comercialização entre agricultores familiares e consumidores finais, o produto deve 

ser identificado para que o consumidor tenha a informação sobre qual é o produtor e a qual 

OCS ele está vinculado. Esses produtos orgânicos não-certificados não podem fazer o uso do 

selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, entretanto a legislação 

permite ao agricultor o uso da expressão “Produto orgânico para venda direta por agricultores 

familiares organizados, não sujeito à certificação de acordo com a Lei n°10.831, de 23 de 

setembro de 2003” (MAPA/ACS, 2009b). 

Medaets & Fonseca (2005) analisam que a partir da definição certificação, a garantia 

relacional e a garantia solidária não poderiam ser oficialmente chamadas de sistemas de 

certificação, pois não ha um órgão externo (a terceira parte). Contudo, a legislação brasileira 

reconhece esses sistemas como válidos, sendo essa uma importante diferença da 

regulamentação brasileira em relação às regulamentações de outros países. 

 

3.4.6 A Legislação para os Sistemas Orgânicos no Mundo 

 

Ainda na década de setenta houve a necessidade de criação de um fórum que se 

ocupasse da tarefa de harmonizar conceitos, estabelecer padrões básicos, resguardando a 

diversidade do movimento, surgindo assim, em 1972, a Federação Internacional do 

Movimento da Agricultura Orgânica (International Federation of the Organic Agriculture 

Movement - IFOAM). As primeiras normas privadas internacionais na agricultura orgânica 

foram estabelecidas no início da década de 1980 pela IFOAM, uma organização não 

governamental (ONG) que abriga atualmente mais de 750 organizações afiliadas, incluindo 

certificadoras, processadores, distribuidores e pesquisadores de 115 países (IFOAM, 2011a).  
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Os padrões estabelecidos pela IFOAM, publicados no Basic Standards for Organic 

Production and Processing, são privados, pois se trata de uma ONG. Porém, devido à sua 

aceitação internacional pelo movimento orgânico, os padrões da IFOAM são utilizados como 

referência para o trabalho de certificação de inúmeras entidades certificadoras em todo o 

mundo (IFOAM, 2010). 

O programa de acreditação de certificadoras que seguem os padrões IFOAM foi 

iniciado no final dos anos 80, sendo oficialmente estabelecido em 1992 e aprovado em 1998, 

na Assembléia Geral ocorrida na Argentina. Os critérios desse programa de acreditação são 

operados pela International Organic Accreditation Service (IOAS), entidade sem fins 

lucrativos com sede nos Estados Unidos da América, sob licença da IFOAM. Os critérios são 

desenvolvidos diretamente do Guia ISO/IEC 65 (Requisitos gerais para organismos de 

certificação de produtos) (FONSECA, 2009).  

Com o surgimento dos primeiros produtos orgânicos no mercado europeu na década de 

70, o fortalecimento desse movimento no final da década de 80 e crescimento na década de 

90, em 1991 foi publicado o primeiro documento normativo desse setor no âmbito do 

comércio internacional, por meio do programa instituído pelo Council Regulation da 

Comunidade Econômica Européia (CEE). No documento 2092/91, de 24 de junho de 1991, 

foram estabelecidas as normas e os padrões de produção, processamento, comercialização e 

importação de produtos orgânicos de origem vegetal e animal nos Estados membros da 

Comunidade Européia, documento esse que passou por várias alterações para incorporar os 

avanços nas práticas de produção, processamento e comercialização desses produtos (CEE 

2092, 2004).  

A Comissão do Codex Alimentarius (CAC), tendo em vista o incremento da produção e 

do comércio internacional dos alimentos produzidos organicamente, adotou em sua 23
a
 

Reunião em 1999, as Diretrizes para a Produção, Elaboração, Rotulagem e Comercialização 

de Alimentos Produzidos Organicamente visando facilitar a harmonização dos requisitos para 

a produção orgânica em nível internacional e assessorar os governos que desejam estabelecer 

regulamentos nessa área. O documento adotado inclui seções gerais a respeito do conceito de 

produção orgânica e o âmbito de aplicação do texto; descrições e definições; rotulagem e 

especificações de qualidade (incluindo produtos em transição/conversão); regras de produção 
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e preparação; sistemas de inspeção e certificação; controle das importações. Na 24ª Reunião 

da CAC, as Diretrizes foram alteradas com a inclusão de seções sobre criação pecuária, 

produtos de origem animal e produtos apícolas (CODEX ALIMENTARIUS, 2001). 

A Comissão do Codex Alimentarius (CAC) é um Fórum Internacional de Normalização 

na área de Alimentos, que tem como objetivo proteger a saúde dos consumidores e garantir 

práticas equitativas no comércio internacional de alimentos. A CAC é um Programa Conjunto 

da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e da Organização 

Mundial da Saúde (OMS). As normas alimentares elaboradas pelo Codex são referência para 

o Acordo de Barreiras Técnicas (TBT) e o Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da 

Organização Mundial do Comércio (OMC). Dessa forma, as normas Codex são referência 

para o comércio internacional de alimentos e são utilizadas na solução de controvérsias nesse 

comércio (FAO/OMS, 2006). Para os demais produtos, como os cosméticos e têxteis, as 

normas IFOAM são utilizadas como referência (FONSECA, 2009). 

Alguns países perceberam a oportunidade que teriam ao regulamentar seus mercados de 

produtos orgânicos e assim se beneficiar de facilidades na exportação de produtos para a 

União Européia. Esse foi o caso da Argentina, que regulamentou a agricultura orgânica desde 

1994 e foi incluída pela União Européia em sua lista dos 6 países aprovados para exportar 

para o mercado europeu (FONSECA, 2009). 

Os Estados Unidos da América, por sua vez, iniciaram o processo de regulamentação do 

mercado de produtos orgânicos com a publicação do Organic Food Production Act em 1990, 

porém essa lei necessitava de inúmeras regulamentações adicionais, que, ao longo dos anos, 

foram sendo estabelecidas por meio do National Organic Standards Board, que em 1998 

propôs padrões que foram repudiados durante a consulta pública, especialmente por liberar o 

uso de transgênicos, de radiação ionizante e o aproveitamento de lodo de esgoto. A proposta 

foi totalmente refeita e o processo de regulação só se completou em 2002 (FONSECA, 2009). 

O Canadá publicou sua regulamentação ainda no ano de 1999 e o Japão, que é um 

grande importador de produtos orgânicos, regulamentou seu mercado em 2000, causando 

grande impacto nos países com os quais mantém relações comerciais (FONSECA, 2009). 
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3.4.7 Harmonização das normas para produção orgânica 

 

Embora o sistema de agricultura orgânica seja antigo, o seu reconhecimento como tal, 

por meio de inspeção e certificação, só começou com o lançamento de normas básicas em 

1980 por iniciativa da IFOAM, como dito anteriormente. 

Desde então, o crescente mercado de produtos orgânicos foi se organizando de forma a 

envolver interesses de setores públicos e privados no sistema de avaliação da conformidade 

dos produtos orgânicos, resultando em diversas normas e requisitos, gerando certa desarmonia 

e dificultando o comércio internacional. 

Essas normas internacionais de referência para produção orgânica são baseadas nas 

realidades, práticas e contextos específicos dos países de clima temperado e dos países de alta 

renda. Existem mais de 80 países com alguma regulamentação da agricultura orgânica em 

estágio de discussão ou implementação. Por conta disso, em 2003, a United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD), juntamente com a Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e a International Federation of 

Organic Agriculture Movements (IFOAM) constituíram uma Força Tarefa Internacional – FTI 

FAO/UNCTAD/IFOAM para harmonização e equivalência das normas na agricultura 

orgânica na tentativa de flexibilizar e buscar acordos de reconhecimento mútuo, respeitando 

as diversidades dos diferentes países (FONSECA, 2009). 

A Força Tarefa atuou como uma plataforma de discussão internacional entre 

representantes de governos, organismos intergovernamentais e as principais partes 

interessadas do setor privado, incluindo organismos de certificação e acreditadores. Teve 

como objetivo eliminar os obstáculos técnicos ao comércio e melhorar o acesso dos países em 

desenvolvimento aos mercados internacionais de produtos orgânicos (ITF, 2008). 

Em sumo, a força tarefa defendeu que a produção orgânica devia ser baseada em 

padrões bem adaptados às condições sócio-econômicas e agro-ecológicas locais, que o 

comércio internacional de produtos orgânicos devia se basear em normas internacionais e no 

princípio de equivalência e que os organismos de certificação orgânica deviam cumprir os 

requisitos mínimos de desempenho (ITF, 2008). 
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Em seis anos, foram oito reuniões com uma série de estudos que resultou em um 

conjunto de recomendações e duas ferramentas que foram lançadas na última reunião em 

outubro de 2008 em Genebra - Suíça, ferramentas essas, elaboradas pelo trabalho colaborativo 

da FAO, UNCTAD e IFOAM para ajudar a agilizar a aceitação dos produtos orgânicos 

comercializados internacionalmente (GOMA, 2010). 

Uma das ferramentas desenvolvida pela Força Tarefa é o EquiTool. Trata-se de um guia 

para ajudar os tomadores de decisão a avaliar se uma produção orgânica e processamento 

padrão aplicável em uma região do mundo é equivalente, ou seja, não são idênticos, mas 

igualmente válidos a um outro padrão orgânico. Outra ferramenta desenvolvida é o IROCB 

(International Requirements for Organic Certification Bodies) que é um conjunto de 

requisitos mínimos de desempenho dos organismos de certificação orgânica (Guia 

UNCTAD/FAO/IFOAM, 2008). 

Atualmente há dois padrões internacionais para a agricultura orgânica: as Diretrizes 

para a produção, processamento, rotulagem e comercialização dos alimentos produzidos 

organicamente (CAC/GL 32-1999) do Codex Alimentarius, com última revisão em 2007 e 

alteração em 2010, e as Normas Básicas da IFOAM com última revisão em julho de 2005. 

Medaets & Fonseca (2005) ressaltam que diferentemente de outros países da América 

Latina, como a Argentina, Peru e Costa Rica, por exemplo, que copiaram os regulamentos dos 

países que consumiam seus produtos, no Brasil houve a preocupação de provocar uma ampla 

discussão sobre o tema, com a participação de representantes de todos os atores envolvidos. 

Como importante resultado dessa discussão tem-se o reconhecimento da garantia relacional (a 

partir da venda direta sem certificação) e da garantia participativa (por meio dos SPG) como 

alternativas de garantir a qualidade orgânica, fatores de extrema importância para os pequenos 

produtores do país, que não serão obrigados a arcar com os custos da certificação por 

auditoria. 

A IFOAM (2009) constatou que é crescente o reconhecimento de Sistemas 

Participativos de Garantia (SPG) de produtores orgânicos em todo o mundo para o mercado 

local, com iniciativas de SPG em todos os continentes, sendo a América Latina e a Índia os 

líderes em termos de número de agricultores envolvidos. No ano de 2010, foram dados passos 
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importantes para aumentar o reconhecimento oficial da SPG pelos governos, principalmente 

no Brasil e na Índia. 

O ano de 2010 foi apontado como um ano de consolidação no domínio das normas e 

regulamentos, segundo a pesquisa FiBL sobre as regras e regulamentos orgânicos, o número 

de países com padrões orgânicos aumentou para 74 (setenta e quatro, e há 27 (vinte e sete) 

países que estão em processo de elaboração de uma legislação. Além disso, houve um 

crescimento no número de organismos de certificação na maioria das regiões, o número total 

de organismos de certificação é 532 (quinhentos e trinta e dois), superando os 489 

(quatrocentos e oitenta e nove) registrados em 2009. A maioria dos organismos de 

certificação encontra-se na União Europeia, nos Estados Unidos, no Japão, na Coréia do Sul, 

na China, no Canadá e no Brasil (FiBL/IFOAM, 2011). 

Visto a grande quantidade de padrões orgânicos estabelecidos por todo o mundo, a 

IFOAM em julho de 2010, lançou um documento com um novo Sistema de Garantia 

Orgânica (OGS), conforme decisão da Assembléia Geral realizada no ano de 2008 que 

recomendou a melhoria do Sistema de Garantia Orgânica como uma ferramenta de 

harmonização internacional prevendo equivalência e aceitação mútua de padrões e sistemas 

para reduzir as barreiras ao comércio de produtos orgânicos. O novo sistema pode ser 

visualizado na Figura 3, a qual ilustra o OGS (IFOAM, 2010). 

A IFOAM utiliza os “Requisitos IFOAM Standard” (anteriormente conhecido como 

IROS) e o procedimento de avaliação de equivalência para avaliar os padrões que queiram ter 

reconhecimento mútuo, essa avaliação é feita a partir do procedimento desenvolvido com base 

na Equitool (ferramenta desenvolvida pela Força-Tarefa Internacional sobre Harmonização e 

Equivalência por iniciativa comum da IFOAM, UNCTAD e FAO) (IFOAM, 2010). 
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Figura 3. Novo Sistema de Garantia Orgânica IFOAM (OGS). 

FONTE: IFOAM, 2010. 

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC) divulgou que, entre agosto de 2006 e janeiro de 2007, 

o Brasil exportou mais de US$ 5,5 milhões em orgânicos, tendo como principais produtos o 

açúcar, manteiga, café, cacau e frutas frescas e secas. Os principais compradores os EUA 

(41,2%) e Holanda (29,5%), seguidos de Canadá, Japão e Reino Unido (MIDIC, 2011).   

Fonseca (2009) afirma que a União Européia, os Estados Unidos e o Japão continuam 

sendo os maiores mercados para produtos orgânicos. Kawakami (2010) expõe que cerca de 

60% da produção orgânica nacional foi exportado, notadamente para esses mercados entre os 

anos de 2000 e 2005, os quais normalmente remuneram com melhor preço os produtos que 

adquirem, quando comparados com a média dos preços praticado nos países produtores, como 

o Brasil. 

Por isso, serão analisados e comparados os regulamentos da Comunidade Econômica 

Européia (CEE), dos Estados Unidos da América (National Organic Program – NOP), do 

Japão (JAS) e do Brasil (BR) para discutir a harmonização do Sistema Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade Orgânica, com os padrões dos principais mercados de exportação 

da produção orgânica brasileira. 
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3.4.8 Marco Regulatório 

  

Neste item são apresentados os documentos oficiais que regulamentam cada mercado de 

interesse que serão analisados e comparados para indicar o grau de harmonização entre as 

regulamentações. 

 

3.4.8.1  Brasil (BR) 

  

• A Lei Nº 10.831, de 23 de Dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica 

e dá outras providências;  

• O Decreto nº 6.323, de 27 de dezembro de 2007 que Regulamenta a Lei nº 10.831, de 

23 de dezembro de 2003;  

• A Instrução Normativa N° 64, de 18 de Dezembro de 2008, que aprova o regulamento 

técnico para os sistemas orgânicos de produção animal e vegetal;  

• A Instrução Normativa Nº 17, de 28 de Maio de 2009, que aprova normas técnicas 

para a obtenção de produtos orgânicos oriundos do extrativismo sustentável;  

• A Instrução Normativa Nº 18, de 28 de Maio de 2009, que aprova o Regulamento 

Técnico para o Processamento, Armazenamento e Transporte de Produtos Orgânicos;  

• A Instrução Normativa Nº 19, de 28 de Maio de 2009, que aprova Mecanismos de 

Controle e Informação da Qualidade Orgânica. 

• Instruções Normativas Nº 37 de 2 de agosto de 2011,  que estabelece o Regulamento 

Técnico para a extração de cogumelos silvestres e produção de Cogumelos Comestíveis em 

Sistemas Orgânicos de Produção. 

• Instruções Normativas Nº 38 de 2 de agosto de 2011, que estabelece o Regulamento 

Técnico para a Produção de sementes e mudas em Sistemas Orgânicos de Produção. 

• Instrução Normativa Interministerial N° 28 de 8 de junho de 2011, que estabelece 

Normas Técnicas para os Sistemas Orgânicos de Produção Aquícola. 
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3.4.8.2  Comunidade Econômica Européia (CEE) 

 

• O Regulamento da Comunidade Européia (CE) Nº 834/2007, 28 de junho de 2007, 

relativo à produção orgânica e à rotulagem dos produtos orgânicos que revogou o 

Regulamento (CE) N° 2092/91;  

• O Regulamento (CE) N° 123/2008, de 12 de fevereiro de 2008, que modifica e corrige 

o anexo VI do Regulamento (CE) N° 2092/91 sobre a produção agrícola ecológica e sua 

indicação nos produtos;  

• O Regulamento (CE) Nº 889/2008, de 5 de Setembro de 2008, que estabelece normas 

de execução do Regulamento (CE) N° 834/2007, a respeito da produção orgânica, da 

rotulagem e do controle;  

• O Regulamento (CE) N° 1235/2008, de 8 de dezembro de 2008, referente às 

importações de produtos orgânicos de outros países;  

• O Regulamento (CE) N° 1254/2008, de 15 de dezembro de 2008, que traz algumas 

modificações ao Regulamento (CE) N° 889/2008 ;  

• O Regulamento (CE) N° 710/2009, de 5 de agosto de 2009, que modifica o 

Regulamento (CE) N° 889/2008 no que diz respeito à produção orgânica de animais da 

aquicultura e algas marinhas;  

• O Regulamento da União Européia (UE) N° 271/2010, de 24 de março de 2010, que 

modifica o Regulamento (CE) N° 889/2008 em relação ao logotipo da produção orgânica da 

União Européia. 

 

3.4.8.3  Estados Unidos da América (NOP) 

 

O Código de Regulamentos Federais (Code of Federal Regulations - CFR) 7 CFR 

parte 205, de 21 de dezembro de 2001, contendo em suas sub-partes: definições; 

aplicabilidade; requisitos da produção e manejo orgânico; etiqueta, rotulagem e informações 

de mercado; certificação; acreditação de agentes certificadores; administrativa. 

 

 



56 

 

 

3.4.8.4  Japão (JAS) 

 

No Japão, entraram em vigor os padrões de rotulagem de produtos agrícolas e 

florestais desde 1950, com a Lei N° 175, porém foi em janeiro 2000, com as notificações nº 

59 (substituída pela Notificação nº 1605) e nº 60 (substituída pela Notificação nº 1606) que as 

normas JAS foram estendidas à produção orgânica, fazendo valer a regulamentação da sua 

certificação a partir de 1° de abril de 2001. A partir de 2005, também foram introduzidas as 

normas para produção animal e ração, tendo sido publicados os seguintes documentos: 

• Notificação nº 1605, de 27 de outubro de 2005, critérios de seleção, transporte e gestão 

do processamento, limpeza, embalagem, armazenagem e outros processos pós-colheita para 

produtos orgânicos de origem vegetal. E suas revisões: nº 1463, de 27 de outubro de 2006, e 

nº 1180, de 27 de agosto de 2009; 

• Notificação nº 1606, de 27 de outubro de 2005, relativa à produção, processamento, 

embalagem, armazenamento e outros processos para alimentos processados orgânicos. E suas 

revisões: nº 210, de 28 fevereiro de 2006, e nº 1464, de 27 de outubro de 2006; 

• Notificação n º 1607, de 27 de outubro de 2005, relativa à produção, processamento, 

embalagem, armazenamento e outros processos para alimentos processados orgânicos de 

origem animal. E suas revisões: nº 210, de 28 fevereiro de 2006, e  nº 1465, de 27 de outubro 

de 2006; 

• Notificação n º 1608, de 27 de outubro de 2005, relativa à produção, processamento, 

embalagem, armazenamento e outros processos para produtos orgânicos de origem animal. E 

sua revisão: nº 1466, de 27 de outubro de 2006. 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Segundo Lima & Mioto (2007), assim como existem diferentes modos de entender a 

realidade, também há diferentes metodologias para a realização da pesquisa, sendo que 

nenhuma linha de pensamento, ou método, detém o monopólio da explicação total e completa 

da realidade. Desta forma, o método escolhido não será o melhor no âmbito da pesquisa 

científica, mas o melhor de acordo com as características do objeto de estudo. 
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A pesquisa qualitativa é caracterizada por Serapioni (2000) como sendo uma 

metodologia que analisa o comportamento humano, do ponto de vista do ator, é subjetiva, 

exploratória, descritiva e indutiva. Além disso, assume uma realidade dinâmica com 

resultados holístico e não-generalizáveis. Características essas que representam bem esta 

pesquisa, que tem como objetivo analisar o cenário que se formou no mercado brasileiro de 

produtos orgânicos a partir da regulamentação do Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento. 

O desenvolvimento desta dissertação teve base teórica e prática: a teórica foi 

proporcionada pelo levantamento, pesquisa bibliográfica e análise comparativa a respeito de 

diferentes sistemas orgânicos de produção e de documentos normativos que regem o setor, 

enquanto que o desenvolvimento empírico foi realizado a partir de pesquisa de campo com as 

certificadoras, produtores e consumidores de produtos orgânicos, de forma a entender a visão 

e a posição dessas partes envolvidas no momento inicial de implantação da regulamentação 

do setor de produção orgânica. 

 

4.1 Metodologia 

 

Segundo as características descritas por Gil (1991), esta pesquisa tem um caráter 

exploratório e descritivo. Exploratório por ter como principal finalidade esclarecer idéias, com 

vistas na formulação de hipóteses pesquisáveis em estudos posteriores que envolve 

levantamento bibliográfico, entrevistas não padronizadas e estudos de caso, e descritivo por  

descrever as características de determinada população envolvendo o uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tais como: questionário e observação sistemática.  

A abordagem do problema se dá de forma qualitativa, na qual se considera que há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, formando um vínculo entre o mundo objetivo 

e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. Portanto, procedimentos 

de amostragem e técnicas quantitativas e estatísticas de coleta e tratamento de dados não se 

aplicam, visto que o objetivo é proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato 

(SILVA, 2001).  
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Nesta pesquisa o sujeito é parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os 

fenômenos, atribuindo-lhes um significado. Parte-se do princípio de que na pesquisa 

qualitativa todas as pessoas que participam dela são capazes de produzir práticas adequadas 

para intervir nos problemas que identificam e têm um conhecimento prático, de senso comum, 

que e orienta as suas ações individuais (AMORIM, 2006). 

 

4.2 Hipóteses 

 

Antes de iniciar a pesquisa foram levantadas afirmações, propostas como verdadeiras, 

para verificação experimental, essas proposições são as hipóteses que variam de acordo com a 

parte envolvida:  

 Visto que a certificação já era praticada de maneira voluntária no mercado brasileiro, 

principalmente para atingir outros mercados já regulamentados, espera-se que o cumprimento 

às normas brasileiras não restrinja o atendimento às outras normas de importância à 

exportação dos produtos orgânicos brasileiros.   

 Focando-se o produtor, é esperado que a regulamentação implique no 

desenvolvimento do produtor a partir da organização da sua produção. Por outro lado, a 

obrigatoriedade da certificação introduz um custo a mais para o produtor, que pode gerar 

diversas dificuldades.  

 Outro objeto a ser tratado é a figura da certificadora, que faz parte da estrutura da 

cadeia de avaliação da conformidade. Visto que esse é um elemento essencial para a 

implementação da regulamentação, espera-se que as certificadoras estejam preparadas a 

cumprir as exigências necessárias à acreditação e credenciamento e formem a infraestrutura 

necessária para a implantação da regulamentação.  

 Com relação ao consumidor, imagina-se que o reflexo da regulamentação seja bastante 

positivo com a facilidade de identificação do produto e o aumento da credibilidade que o selo 

deve provocar. 
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4.3 Determinação da População 

 

População é a totalidade de um grupo de interesse do qual se pode recolher dados,  

acerca do qual se deseja tirar conclusões, que no caso desta dissertação, trata-se das partes 

interessadas na rede de produção orgânica brasileira, ou seja, produtores, certificadoras e 

consumidores. A população é delimitada a um subconjunto, a amostra.  

A primeira delimitação  foi regional, tendo-se por objetivo estudar as partes envolvidas 

com a rede de produção orgânica no estado do Pará. A amostra analisada foi: certificadoras, 

produtores e consumidores de orgânicos no estado do Pará. 

Inicialmente foi realizada uma entrevista com a Coordenadora da Comissão da 

Produção Orgânica no Pará, para tomar conhecimento sobre a produção orgânica nesse estado 

e qual sua visão como profissional do MAPA, responsável em coordenar a CPOrg-PA, com 

relação às consequências que a regulamentação pode causar às certificadoras, aos produtores, 

aos consumidores e à produção orgânica paraense de um modo geral. 

 

4.3.1 Escolha dos Respondentes 

 

Conforme citado anteriormente, a pesquisa focou-se em três segmentos. A seguir, é 

descrito como foram selecionados os respondentes. 

 

 Certificadoras 

As certificadoras investigadas foram aquelas cadastradas no MAPA até junho de 2011, 

ou seja, Instituto Biodinâmico (IBD), Ecocert Brasil (ECOCERT), Instituto de Tecnologia do 

Paraná (TECPAR) e Instituto de Mercado Ecológico (IMO).  

Foi definido que para responder os questionários enviados aos Organismos de 

Certificação, seria importante que o respondente conhecesse sobre o processo de certificação 

de orgânicos, o que reproduziria respostas mais precisas. Dessa forma, os questionários foram 

enviados para os Gerentes de Certificação dos Organismos de Certificação identificados nesta 

pesquisa. 
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 Produtores 

Quanto aos produtores, foi realizada consulta ao banco de dados das certificadoras nos 

seus respectivos sítios na internet e foi constatada a existência de 20 projetos certificados no 

Pará, os quais compõem a amostra de produtores.  

Foi determinado que a pessoa da unidade produtora que tivesse o maior grau de 

conhecimento sobre a certificação de sua produção responderia ao questionário, sendo o 

mesmo direcionado ao gerente geral para que o próprio respondesse ou direcionasse ao 

responsável pela certificação. 

 

 Consumidores 

Os 36 (trinta e seis) consumidores, por sua vez, foram escolhidos de forma aleatória 

enquanto efetuavam a compra de produtos orgânicos em 3 (três) dias de feira de produtos 

orgânicos da cidade de Belém do Pará. 

A escolha da feira como local a ser coletada a amostra de consumidores, foi feita pela 

facilidade em se encontrar uma maior concentração de consumidores específicos de produtos 

orgânicos. Houve uma tentativa inicial de coleta de dados em loja especializada de produtos 

naturais, porém não se obteve boa adesão de consumidores de produtos orgânicos, após 8 

(oito) horas diárias em 5 (cinco) dias de pesquisa. 

 

4.4 Os Instrumentos de Pesquisa 

 

Alves-Mazzoti & Gewandsznajder (1998) caracterizam as pesquisas qualitativas como 

sendo multi-metodológicas, que se utilizam de vários procedimentos e instrumentos de coleta 

de dados, assim como nesta pesquisa, na qual foram utilizados como instrumentos, a análise 

de documentação e os questionários, dois dos instrumentos mais utilizados. 

A análise de documentação, também dita como pesquisa bibliográfica se deu ao partir 

do levantamento das normas brasileiras e das normas da Comunidade Européia, dos Estados 

Unidos e do Japão para traçar uma comparação entre os requisitos exigidos por cada um 

desses mercados regulamentados. 
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A pesquisa bibliográfica, de acordo com Lima & Mioto (2007), tem sido utilizada com 

grande frequência em estudos exploratórios ou descritivos, pois possibilita um amplo alcance 

de informações que auxiliam na construção e definição do objeto de estudo proposto. 

Para coleta de dados foram elaborados três formulários, cada um submetido 

especificamente à uma das partes interessadas. Os questionários foram elaborados de acordo 

com as questões que se pretendia responder com a pesquisa, com a finalidade de retratar qual 

a visão das partes envolvidas na regulamentação. 

Os questionários submetidos aos produtores e às certificadoras foram compostos de 

questões abertas, nas quais o respondente poderia expor sua opinião subjetiva sobre o assunto 

e questões fechadas com respostas afirmativas ou negativas, além de questões de múltipla 

escolha. O questionário proposto aos consumidores foi composto exclusivamente de questões 

fechadas. Os questionários utilizados encontram-se nos Anexos 1, 2 e 3 desta dissertação. 

Os questionários aplicados na pesquisa com as diferentes partes interessadas foram 

validados por 2 (dois) especialistas na regulamentação de produtos orgânicos, por meio do 

formulários apresentados nos anexos 4 e 5. A validação teve como propósito legitimar a 

pesquisa, avaliando se as questões propostas estavam adequadas aos objetivos da pesquisa, de 

forma que os resultados apresentem coerência ao que se desejava avaliar. O questionário foi 

submetido à Sra. Martha Parry, profissional do MAPA e Coordenadora da CPOrg-PA para 

validação. Dessa forma, pode-se obter a opinião do órgão regulamentador (MAPA), validando 

esta pesquisa. O Prof. Osvaldo Kato, pesquisador da Embrapa e presidente da Associação de 

Produtores Orgânicos do Estado do Pará também opinou sobre os questionários utilizados 

nesta pesquisa, refletindo tanto o viés científico como o produtivo. 

 

4.4.1 Questionário aplicado aos Organismos de Certificação 

 

Foi elaborado um questionário contendo questões abertas e fechadas, visando identificar 

a opinião dos Organismos de Certificação em relação à regulamentação e os procedimentos 

(acreditação e credenciamento) aos quais foram obrigatoriamente submetidos para atuar na 

certificação dos produtores que desejam comercializar produtos orgânicos no mercado 
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brasileiro. O Anexo 1 apresenta o questionário aplicado junto aos Organismos de 

Certificação. 

 

4.4.2 Questionário aplicado aos Produtores 

 

Para os produtores foram realizadas questões abertas e fechadas a respeito da 

certificação, com o objetivo de identificar dificuldades que possam ter enfrentado diante à 

regulamentação e sua visão sobre a regulamentação e o desenvolvimento da agricultura 

orgânica no Brasil. 

O Anexo 2 apresenta o questionário aplicado junto aos consumidores. 

 

4.4.3 Questionário aplicado aos Consumidores 

 

O questionário dos consumidores foi constituído de questões fechadas, trançando-se um 

perfil geral do consumidor, características do consumo e impressões a respeito da 

regulamentação dos produtos orgânicos. O questionário aplicado é apresentado no Anexo 3. 

  

 

4.5 Execução da Pesquisa 

 

A pesquisa foi executada em duas partes: primeiro foi realiza uma pesquisa teórica para 

análise da harmonização entre os regulamentos e num segundo momento foi realizada uma 

pesquisa prática para avaliar a posição das partes interessadas com relação à regulamentação. 

 

 Análise da Harmonização 

Foi realizado levantamento bibliográfico dos documentos normativos dos mercados de 

interesse nesta pesquisa, são eles: regulamentos brasileiro, norte americano, europeu e 

japonês. Os documentos foram analisados, traçando-se uma comparação entre os requisitos 

estabelecidos por cada mercado de acordo com as características da produção orgânica, que 

são tratadas nos devidos regulamentos. 



63 

 

 

 

 Pesquisa com certificadoras 

Como pré-requisito à escolha das certificadoras a serem pesquisadas, realizou-se a 

pesquisa no sítio do Inmetro para se conhecer quais as certificadoras foram acreditadas pelo 

Inmetro e cadastradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A partir das 

informações cadastrais de tais certificadoras acreditadas, foi estabelecido contato, via e-mail, 

com informações sobre a pesquisa e envio do questionário para o devido preenchimento.  

Diante das respostas obtidas, os dados foram tratados e analisados. Os organismos 

selecionados foram: 

1. ECOCERT – Organismo de certificação francês com representante no Brasil 

2. IBD – Associação Instituto Biodinâmico de Certificação 

3. IMO – Organismo de Certificação suíço, com representante no Brasil 

4. TECPAR – Instituto de Tecnologia do Paraná 

 

 Pesquisa com produtores 

A seleção dos produtores que participaram desta pesquisa foi realizada a partir de 

consultas aos sítios dos Organismos de Certificação já selecionados, identificando os projetos 

certificados em todo o estado do Pará. Foram identificados 20 projetos para os quais foram 

enviados e-mails informando sobre a pesquisa e enviando o questionário para preenchimento. 

Dentre os e-mails enviados ocorreu erro de envio para três projetos, devido a e-mails 

inválidos, ou seja, teve-se 17 (dezessete) contatos válidos. Após retorno da pesquisa os dados 

foram tratados e analisados. 

 

 Pesquisa com consumidores 

Os consumidores convidados a participar da pesquisa foram 36 (trinta e seis) pessoas 

escolhidas de forma aleatória, enquanto adquiriam produtos orgânicos na feira de produtos 

orgânicos, realizada três vezes por mês em duas praças públicas da cidade de Belém (Praça 

Brasil e Praça Batista Campos). As informações foram coletadas por meio dos questionários 

que foram aplicados nos dias 13 e 27 de agosto na Praça Brasil e no dia 03 de setembro na 
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Praça Batista Campos. Posteriormente as informações foram devidamente analisadas e 

tratadas para geração dos resultados que serão expostos e discutidos no próximo capítulo. 

 

4.6 Limitação da Pesquisa 

 

Como limitação da pesquisa, pode-se mencionar o meio utilizado para o envio e 

recebimento dos questionários aos produtores e às certificadoras, que foi realizado 

exclusivamente por mensagens de e-mail. Pode-se encontrar dificuldade para se obter uma 

boa taxa de retorno, além de não se ter o controle sobre a veracidade da identidade do 

respondente. 

Além disso, houve uma limitação quanto ao tamanho da amostra utilizada na pesquisa 

prática para avaliar a posição das partes interessadas em relação a regulamentação brasileira, 

dada a pequena quantidade de certificadoras acreditadas, projetos certificados e consumidores 

consultados no momento em que se deu a pesquisa de campo. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Capítulo 5 e suas seções apresentarão os resultados qualitativos obtidos nesta 

pesquisa, de forma que os mesmos possam ser discutidos e analisados criticamente, de acordo 

com o que foi visto na literatura. 

Inicialmente, será apresentado o estudo comparativo entre as regulamentações 

estudadas, apontando o grau de harmonização entre elas e a possibilidade de aceitação do 

produto orgânico brasileiro nos outros mercados estudados, ou seja, um possível 

reconhecimento de equivalência unilateral. 

Em seguida serão apresentados os resultados da pesquisa realizada com as partes 

interessadas que atuam no sistema de produção orgânica no estado do Pará. 

 

5.1 Análise da Harmonização entre Padrões Brasileiros, Europeus, Norte 

Americanos e Japoneses de Produção Orgânica 

 

Atualmente, para certificar um mesmo produtor orgânico de acordo com os 

regulamentos BR, CEE, NOP e JAS, é necessário que o organismo certificador emita quatro 

certificados de conformidade, um referente a cada regulamento. Além disso, o organismo 

precisa ser credenciado pelos órgãos fiscalizadores dos diferentes países. Dessa forma, os 

custos para exportação, com a manutenção de mais de uma certificação é praticamente 

inviável a um pequeno produtor acessar diferentes mercados. 

Serão detalhadas as principais diferenças entre os padrões europeu, norte americano, 

japonês e brasileiro para avaliar o grau de harmonização entre seus requisitos, de forma que o 

atendimento a uma determinada norma não entre em conflito com o atendimento da outra. 

No Brasil, a rede de produção orgânica é regida pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento.  

Na Europa, cada Estado-Membro estabeleceu um sistema de controle e designou um 

número de autoridades públicas ou organismos de controle privados, aprovados para proceder 

a inspeções e certificação da produção orgânica (ou biológica – termo equivalente à 

agricultura orgânica no mercado europeu). 
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Nos Estados Unidos a rede orgânica é regulamentada pelo Departamento de Agricultura 

dos Estados Unidos – United States Department of Agriculture (USDA) por meio dos 

regulamentos nacionais do Programa Orgânico Nacional – (National Organic Program - 

NOP).  

No mercado japonês, a produção e processamento de produtos orgânicos são 

regulamentados pelo Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca - Ministry of Agriculture, 

Forestry and Fisheries (MAFF) - por meio dos padrões da agricultura japonesa - Japanese 

Agricultural Standard (JAS).  

Todos os documentos oficiais normativos são apresentados na Revisão Bibliográfica no 

item 3.4.8 Marco Regulatório. 

 Os princípios e definições do Sistema Orgânico de Produção em cada mercado 

estudado serão descritos a seguir: 

 

  Brasil - BR: É considerado sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele 

em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e 

socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo 

por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, 

a minimização da dependência de energia não-renovável, empregando, sempre que possível, 

métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a 

eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em 

qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e 

comercialização, e a proteção do meio ambiente. 

 

  Comunidade Econômica Européia - CEE: A produção biológica (como é conhecida a 

produção orgânica na União Européia) tem como princípios gerais a gestão adequada de 

processos biológicos baseados em sistemas ecológicos que utilizem recursos naturais internos 

ao sistema por meio de métodos que empreguem organismos vivos e métodos de produção 

mecânicos, com o cultivo de vegetais e a produção animal adequados ao solo ou a água (no 

caso da aquicultura), respeitando o princípio da exploração sustentável, excluindo a utilização 

de organismos geneticamente modificados (OGM) e de produtos submetidos a tratamentos 



67 

 

 

por meio de radiação ionizante, restringindo a utilização de insumos externos e limitando 

estritamente o uso de insumos de síntese química. Visando a manutenção e reforço da vida 

dos solos, da sua fertilidade natural, estabilidade e biodiversidade e o bem-estar animal. 

 

  Estados Unidos - NOP: É um sistema de produção gerido em conformidade com a Lei 

e regulamentos do Programa Orgânico Nacional dos Estados Unidos, que respondam às 

condições locais específicas, integrando as práticas culturais, biológicas e mecânicas que 

promovem a ciclagem
5
 de recursos, visando promover o equilíbrio ecológico, e conservar a 

biodiversidade. 

 

  Japão - JAS: No Japão o sistema orgânico de produção é aquele que se utiliza de 

métodos físicos e biológicos, evitando o uso de agentes químicos e aditivos alimentares 

quimicamente sintetizados, que segue os critérios do Padrão Japonês de Agricultura. 

  

De uma forma geral, pode-se dizer que as definições de sistema orgânico de produção 

estão bem alinhadas, todos os regulamentos consideram a questão ambiental. O Brasil e a 

Comunidade Européia ainda inserem a questão social, fazendo referência aos benefícios 

sociais e o desenvolvimento rural. 

A seguir, o Quadro 1 mostra o grau de harmonização entre os regulamentos. 

 

Quadro 1. Grau de Harmonização entre os Regulamentos 

Requisitos da Norma de Base (BR) CEE NOP JAS 

Ambientais     

Sociais    

Plano de Manejo    

                                                           
5  É um conjunto de processos interconectados, no qual os mesmos recursos nutricionais são utilizados 
em sucessivos períodos de fixação de energia, trata-se da trajetória cíclica dos elementos essenciais à vida 
dentro dos ecossistemas (DELITTI, 1995). 
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Conversão Vegetal    

Fertilização do Solo    

Controle de Pragas e Doenças    

Sementes e Mudas    

Extrativismo    

Práticas de Produção Animal    

Origem dos Animais    

Conversão Animal    

Alimentação de Animais    

Saúde Animal    

Área por Animal    

Instalações     

Processamento    

Substâncias Permitidas e Proibidas    

Rotulagem    

Certificação    

 

 

Fonte: Adaptado da planilha para a comparação, incluindo avaliação de equivalência e conclusão no 

Anexo 4 de IFOAM/FAO/UNCTAD, 2008 

 

 

 

Harmonizado Não Harmonizado Omitido Adicional Não Decidido 
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5.1.1 Aspectos Ambientais  

 

A conservação e manutenção dos recursos naturais, por meio de práticas 

conservacionistas de manejo vegetal e animal, cuidados com a contaminação do ambiente e 

da água para reduzir o máximo possível o impacto ambiental da produção agrícola são fatores 

mencionados nos quatro regulamentos analisados BR, CEE, NOP e JAS.  

Porém ao analisar os requisitos gerais e específicos de cada regulamento, pode-se 

constatar que o Brasil e a Europa abordam mais questões ambientais que os Estados Unidos e 

o Japão. O regulamento brasileiro, por exemplo, descreve que os sistemas orgânicos de 

produção devem assegurar a diversidade, no mínimo, pela prática de associação de culturas a 

partir das técnicas de rotação e consórcios. E o regulamento europeu CEE 834/2007 prioriza 

as melhores práticas ambientais, um elevado nível de biodiversidade, a preservação dos 

recursos naturais, a aplicação de normas exigentes em matéria de bem-estar dos animais. 

Enquanto que os Estados Unidos e o Japão abordam as questões ambientais de forma mais 

genérica, em função da produção, não estabelecendo regras específicas para redução do 

impacto ambiental. 

 

5.1.2 Aspectos Sociais 

 

Os aspectos sociais são abordados apenas no regulamento brasileiro, o qual determina 

que os sistemas orgânicos de produção devem buscar relações de trabalho fundamentadas nos 

direitos sociais determinados pela Constituição Federal e ainda a melhoria da qualidade de 

vida de todos os envolvidos na rede de produção orgânica. É provável que essa característica 

seja abordada de forma específica pelo Brasil, visto a sua necessidade em evitar práticas como 

o trabalho infantil e o trabalho escravo, que ainda fazem parte da realidade desse país. O fato 

de o regulamento brasileiro prever a garantia de práticas justas de trabalho deve ainda 

satisfazer às exigências de mercado dos países desenvolvidos. 
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5.1.3 Aplicabilidade dos Regulamentos 

 

A aplicabilidade dos regulamentos é descrita a seguir, de acordo com os países 

estudados: 

 BR: Os regulamentos brasileiros aplicam-se a produtos de origem animal e vegetal, 

incluindo produtos oriundos do extrativismo sustentável orgânico, produtos da aquicultura, 

cogumelos, sementes e mudas.  

 CEE: A regulamentação européia aplica-se a produtos da agricultura (com inclusão de 

leveduras) ou aquicultura, in natura ou processados, que sejam destinados à alimentação 

humana ou animal, e ainda sementes e material de propagação vegetativa. 

 NOP: Nos Estados Unidos, a aplicabilidade dos regulamentos está relacionada com 

cada operação de produção ou manipulação, ou parte especificada de uma operação de 

produção ou de manipulação que produz ou manipula culturas, animais, produtos animais, ou 

outros produtos agrícolas. 

 JAS: No Japão, aplica-se a todos os produtos de origem vegetal (incluindo vegetais de 

extrativismo e cogumelos), produtos de origem animal, in natura ou processados, para fins 

alimentícios ou para ração animal. 

Pode-se observar que todos os regulamentos estudados abrangem produtos alimentícios 

(ou ainda para ração animal). Em exceção ao NOP que abrange ainda os produtos têxteis.  

A Comunidade Européia destaca que os produtos hidropônicos e os produtos da caça e 

da pesca de animais selvagens e ainda a produção animal sem terra não são considerados 

produção orgânica. 

 

5.1.4 Plano de Manejo Orgânico 

 

O regulamento brasileiro e o norte americano determinam que todas as unidades de 

produção orgânica devem dispor de um Plano de Manejo Orgânico contemplando os 

regulamentos técnicos e todos os aspectos relevantes do processo de produção. 

No Brasil, tal plano de manejo deve conter informações sobre: o histórico de utilização 

da área; manutenção ou incremento da biodiversidade; manejo de resíduos; conservação do 
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solo e da água; manejos da produção vegetal (manejo fitossanitário, material de propagação, 

instalações e nutrição); manejo da produção animal (manejo sanitário, instalações, nutrição, 

reprodução e material de multiplicação, bem estar animal); procedimentos para cada etapa de 

produção; medidas para prevenção de contaminação externa, inclusive de OGM e derivados; 

procedimentos de boas práticas de produção; as interrelações ambientais, econômicas e 

sociais; ocupação da unidade de produção considerando os vários aspectos; ações para evitar 

contaminações internas e externas. 

O padrão NOP exige um plano de manejo que informe: todas as práticas e 

procedimentos e respectivas freqüências da unidade de produção; todas as substâncias 

(insumos) a serem usadas e ainda sua composição, origem e finalidades de uso; método de 

auto-avaliação para estabelecer a eficácia dos procedimentos de produção orgânica; registro 

que mostre a coerência das operações com as normas NOP e que permita a rastreabilidade dos 

produtos da origem até os produtos finais a serem comercializados pelo produtor; métodos de 

proteção contra contaminações das áreas de produtos certificados e outras informações que se 

julguem necessárias. 

Por sua vez, o regulamento europeu não menciona a necessidade do Plano de Manejo 

Orgânico e o regulamento japonês também não especifica a elaboração de um plano de 

manejo, apenas cita como critérios de manejo: condições referentes às culturas, práticas de 

adubação nos campos, sementes e materiais de propagação específicos, controle de animais e 

plantas nocivas nos campos, manejo geral (não utilização de substâncias proibidas), 

gerenciamento referente ao transporte, seleção, processamento, limpeza, estocagem, 

embalagem e o processamentos da colheita.  

O plano de manejo deve funcionar no Brasil como um instrumento de gestão da 

produção orgânica, ele tende a facilitar o entendimento, cumprimento e registro dos requisitos 

que o produtor deve satisfazer na produção orgânica. Além disso, serve como uma espécie de 

roteiro de inspeção que facilita o processo de auditoria por parte dos organismos de 

certificação.  

Nos Estados Unidos, o plano de manejo pode oferecer os mesmos benefícios que no 

Brasil, porém, é mais provável que o plano de manejo seja exigido, não em função de ajudar o 

produtor a atentar aos requisitos da regulamentação, mas sim na intenção desse de manter o 
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controle exercido pelo regulamentador, por meio das auditorias e inspeções realizadas pelos 

organismos de avaliação da conformidade.  

Pode-se supor que, diante das características culturais da sociedade européia e japonesa, 

que provavelmente estão habituadas ao cumprimento de suas obrigações (leis e 

regulamentos), não seja necessário o estabelecimento de regras muito específicas, sendo 

possível a prescrição de exigências menos prescritivas. 

 

5.1.5 Práticas de Produção  

 

Como práticas de produção, todos os regulamentos estudados nesta pesquisa, 

determinam que sejam seguidos todos os princípios descritos nos regulamentos. De uma 

forma geral, são princípios comuns a todos esses regulamentos: a manutenção ou melhoria 

dos aspectos ambientais naturais, o bem estar animal, a não utilização de substâncias não 

permitidas, a não utilização de OGM e de radiações ionizantes. Tendo-se ainda o uso de 

insumos, tais como: aditivos alimentares, substâncias para fertilização, adubação, alimentação 

ou controle de pragas e doenças, e para limpeza e sanitização controlados pelas listas oficiais 

de substâncias de uso autorizado que constam em cada regulamento. 

 

5.1.5.1 Produção Vegetal 

 

 Conversão 

O tempo de conversão (Tabela 1) é o período de transição entre o sistema convencional 

de produção e o sistema orgânico de produção. Nesse período devem ser aplicadas as normas 

de produção orgânica. O período de conversão pode variar, não somente de acordo com a 

espécie cultivada como também de outros aspectos, que serão observados pelos Organismos 

de Certificação, tais como: o histórico da unidade de produção, a situação ecológica atual, 

resultados de análises e avaliações do local. 
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Tabela 1. Período de conversão de produção orgânica vegetal. 

Tipo de culturas 
Tempo de conversão em meses 

BR CEE NOP JAS 

Culturas Anuais
6
 12 24 36 24 

Culturas perenes
7
 18 36 36 36 

Pastagens perenes 12 - 36 36 

Terras virgens ou em pousio - 36 36 24 

 

 Fertilidade do solo 

O manejo orgânico deve manter ou melhorar a fertilidade das áreas de produção. Só é 

permitida a utilização de fertilizantes e corretivos de solo que sejam constituídos de 

substâncias autorizadas nos regulamentos. 

Todos os regulamentos analisados recomendam a priorização de práticas naturais de 

controle da fertilidade do solo, tais como: utilização de culturas de cobertura e práticas de 

associação de culturas a partir de técnicas de rotação ou de consórcios. Devendo-se utilizar 

fertilizantes ou melhoradores de solo somente quando as práticas mencionadas anteriormente 

não forem suficientes.  

O esterco (excremento) animal é uma das substâncias mais utilizadas como fertilizantes, 

seu uso é permitido em todos os regulamentos, desde que seja realizada a compostagem
8
, 

exceto para as culturas que não serão utilizadas para o consumo humano que pode ser 

utilizado sem a compostagem. Apesar de ser um material permitido em todos os 

regulamentos, pode-se constatar que há diferentes condições de uso.  

No Brasil, são proibidos excrementos de animais e conteúdo de rumem e de vísceras 

para aplicação nas partes aéreas comestíveis, quando utilizado como adubação de cobertura. 

                                                           
6  São culturas que concluem seu ciclo produtivo em um ano ou em até menos tempo e após a colheita 
há a necessidade de replantio. Por esse motivo, essas culturas também são chamadas de culturas de ciclo 
curto. 
7  São culturas permanentes ou que duram muito anos, as quais não precisam de replantio após o ciclo 
produtivo. 
8  Processo físico, químico, físico-químico ou bioquímico, natural ou controlado, a partir de matérias-
primas vegetais ou animais, isoladas ou misturadas, podendo ser enriquecido com minerais ou agentes capazes 
de melhorar suas características físicas, químicas ou biológicas (BRASIL, 2008) 
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Mas são permitidos desde que seu uso e manejo não causem danos à saúde e ao meio 

ambiente e a quantidade a ser utilizada deve ser determinada em função do manejo e da 

fertilidade do solo. O regulamento europeu determina que a quantidade total de estrume 

animal não pode exceder 170 (cento e setenta) kg de nitrogênio por ano e por hectare de 

superfície agrícola utilizada. Esse limite é aplicável a estrume, estrume seco e estrume de aves 

de capoeira desidratado, excrementos compostados de animais, incluindo estrume de aves de 

capoeira, estrume compostado e excrementos líquidos de animais. O Japão limita-se a 

determinar que o esterco utilizado seja compostado e oriundo de animais domésticos e aves 

domésticas. 

Nos regulamentos NOP, o uso de esterco compostado deve ser aplicado ao solo com 

pelo menos 120 dias antes da colheita, para o caso em que a parte do produto a ser consumida 

entre em contato direto com partículas do solo. Quando a parte do produto a ser consumida 

não entrar em contato direto com partículas do solo, o composto pode ser aplicado até 90 dias 

antes da colheita. Sendo ainda rigorosamente explicitado nos regulamentos como devem ser 

produzidos os materiais compostados.  

Essas restrições limitam a utilização desse composto, ainda que permitida, pois muitos 

produtores não contam com controles rigorosos para o processo de compostagem. 

 

 Controle de pragas e doenças 

Tratando-se do controle de pragas e doenças, o regulamento brasileiro cita a utilização 

somente de substâncias permitidas, mas não determina a priorização de outras práticas, como 

é visto nos outros três regulamentos.  

CEE, NOP e JAS determinam que sejam utilizadas práticas naturais de controle tais 

como: escolha apropriada de espécies, de variedades e de época de plantio; programa de 

rotação de culturas; processos físicos, manuais e/ou mecânicos de controle e métodos físicos; 

controle biológico, pela introdução de microrganismos antagônicos aos microrganismos 

patogênicos, predadores e plantas repelentes das pragas; iscas, armadilhas ou repelentes 

naturais; chama, calor ou meios elétricos e outras práticas de gestão que suprimem a 

disseminação de pragas e doenças. 
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 Sementes, material de propagação e muda 

A Instrução Normativa N° 64 da regulamentação brasileira determina que, cinco anos 

após sua publicação (que ocorreu em 2008), a utilização de sementes e mudas não obtidas em 

sistemas orgânicos de produção será proibida. Por enquanto, é autorizada a utilização de 

outros materiais existentes no mercado, dando-se preferência aos que não tenham recebido 

tratamento com agrotóxicos ou com outros insumos não permitidos na Instrução Normativa 

N° 64, quando ficar comprovado que existem mudas e sementes orgânicas disponíveis no 

mercado. Essa exceção não se aplica aos brotos comestíveis, que somente podem ser 

produzidos com sementes orgânicas.  

Na comunidade Européia, a exceção à utilização de sementes e mudas não orgânicas é 

de acordo com a base de dados do Estado-Membro. Cada Estado-Membro assegura a criação 

de uma base de dados informatizada para inventário das variedades que estão disponíveis no 

respectivo território.  

Pelo regulamento NOP, pode-se utilizar sementes, mudas anuais e mudas perenes 

obtidas organicamente, a não ser quando não está comercialmente disponível (exceto no caso 

de produção de brotos comestíveis). No caso de não disponibilidade de sementes, mudas 

anuais e perenes produzidas organicamente, podem ser utilizadas sementes convencionais não 

tratadas ou convencionais tratadas somente com substâncias listadas na Lista Nacional. 

 

 Extrativismo 

O regulamento BR determina que o manejo extrativista sustentável orgânico seja 

descrito no projeto extrativista sustentável orgânico, que é equivalente ao plano de manejo 

orgânico regulamentado para a produção orgânica. O projeto deve conter informações sobre: 

os recursos naturais disponíveis; mecanismos para manter as populações das espécies 

manejadas e suas funções ecológicas nos ecossistemas; uso de recursos naturais compatíveis 

com a capacidade local, assegurando o estoque e sustentabilidade da espécie utilizada; 

técnicas de manejo para manutenção e regeneração natural do ecossistema; práticas de 

monitoramento das práticas de produção que avaliem a conformidade com o projeto 

extrativista sustentável orgânico.  
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O regulamento NOP permite que plantas comestíveis provenientes de coleta extrativa 

sejam consideradas como orgânicas desde que se comprove que as áreas de coleta não 

receberam tratamentos com produtos proibidos pelo regulamento, por um período de três anos 

antes da coleta. Além disso, a coleta não pode afetar a estabilidade do ambiente natural ou a 

sobrevivência das espécies coletadas na área e todas as demais exigências da produção 

orgânica devem ser atendidas. 

Os regulamentos CEE e JAS não determinam critérios específicos para práticas 

extrativistas. 

 

5.1.5.2  Produção Animal 

 

Os padrões para produção orgânica animal, referem-se aos bovinos, ovinos, caprinos, 

equinos, suínos e aves. 

 

 Práticas de Produção Animal 

De forma geral, os princípios da produção orgânica de animais devem prezar pelo bem 

estar animal em todas as fases do processo produtivo. Os animais devem ter oferta de água e 

alimentação em quantidade e qualidade adequada, devem dispor de uma área de 

movimentação livre, espaço, ventilação e iluminação adequada. 

Nos regulamentos BR e CEE, é previsto que intervenções como o corte da cauda ou de 

dentes, o corte de bicos e o corte de chifres não podem ser uma prática corrente na agricultura 

orgânica. No entanto, algumas dessas operações podem ser autorizadas pela autoridade 

competente, estudadas caso a caso, seja por razões de segurança para melhoria do estado 

sanitário, o bem-estar ou a higiene dos animais. 

Todos os regulamentos proíbem a utilização de hormônios de crescimento e não 

permitem a utilização de métodos de criação intensiva. Porém, somente a União Européia 

estabelece especificamente que as aves de capoeira provenham de estirpes de crescimento 

lento, caso contrário, deve obedecer à idade mínima de abate determinada no regulamento de 

acordo com cada espécie. 
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 Origem do Animal e Período de Conversão 

Quando for necessário introduzir animais no sistema de produção, estes devem ser 

oriundos de sistemas orgânicos. Porém, se não houver disponibilidade de animais de sistemas 

orgânicos, poderão ser adquiridos animais convencionais, desde que sejam obedecidas as 

exigências previstas nos regulamentos. 

O regulamento brasileiro, por exemplo, limita a idade máxima para ingresso de frangos 

de corte em dois dias de vida e para outras aves em até duas semanas. O plantel (conjunto de 

animais) reprodutivo adquirido não deve ultrapassar a quantidade máxima de 10% ao ano em 

relação ao número de animais adultos, da mesma espécie, na unidade de produção. Esses 

animais oriundos de produção convencional deverão ser identificados e alojados em ambiente 

isolado para evitar a contaminação do sistema orgânico. 

Na Comunidade Européia, a introdução de animais convencionais para fins de 

reprodução só é permitida em caso de indisponibilidade de animais de criação orgânica em 

número suficiente, sendo que, os mamíferos, imediatamente após o desmame, devem ser 

criados de acordo com as regras da produção orgânica. São aplicadas as seguintes restrições 

na data de entrada dos animais na manada ou rebanho: os búfalos, vitelos e potros devem ter 

menos de seis meses; carneiros e cabritos devem ter menos de 60 dias; leitões devem pesar 

menos de 35 (trinta e cinco) kg. Há ainda outras restrições quando o rebanho é constituído 

pela primeira vez, e não existe uma quantidade suficiente de animais criados em produção 

orgânica, como por exemplo: galinhas poedeiras que não tenham mais de 18 (dezoito) 

semanas; pintos para a produção de corte que não tenham mais de 3 (três) dias; búfalos jovens 

destinados à reprodução que não tenham mais de 6 (seis) meses; entre outras. Além disso, o 

número de mamíferos fêmeas está sujeito às restrições de um limite máximo de 10% do 

efetivo adulto equino ou bovino, e de 20% do efetivo adulto suíno, ovino e caprino. Em 

unidades com menos de dez equídeos ou bovinos, ou com menos de cinco suínos, ovinos ou 

caprinos, qualquer renovação é limitada ao máximo de um animal por ano. Esses percentuais 

podem aumentar, chegando até 40%, mediante parecer e consentimento da autoridade ou do 

organismo de controle, em casos especiais. 

A regulamentação dos Estados Unidos determina que os animais devem estar sob 

manejo orgânico contínuo, desde o último terço da gestação ou do choco. As aves ou seus 
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produtos derivados devem ser oriundos de aves domésticas que tenham sido submetidas a 

manejo orgânico contínuo, com início a partir do segundo dia de vida. Leite ou seus derivados 

devem vir de animais que tenham estado sob manejo orgânico contínuo desde, no mínimo, um 

ano antes da produção de leite ou produtos derivados de leite. Animais para fins de 

reprodução podem ser trazidos de uma propriedade não orgânica a qualquer momento, porém, 

se os animais estiverem em período de gestação e a descendência se destinar à criação 

orgânica, os animais reprodutores devem ser trazidos para dentro do manejo orgânico a partir 

de, pelo menos, o último terço da gestação. 

Os regulamentos japoneses também permitem a introdução de animais convencionais na 

produção orgânica, desde que sejam obedecidos requisitos especificados quanto ao período de 

conversão e quanto à quantidade de animais introduzidos, determinados pela Notificação N° 

1608, de 2005. 

O período de conversão para produção animal é mostrada na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Período de conversão animal para a produção orgânica vegetal. 

Espécies e tipos de animais 
Período de Conversão 

BR CEE NOP JAS 

Aves de corte ¾ vida 10 semanas 2° dia 
v
  3° dia 

v 

Aves de postura 75 dias 6 semanas 2° dia 
v 

6 semanas 

Bovinos e bubalinos de corte 12 meses 12 meses 1/3 
g
  12 meses 

Bovinos e bubalinos leiteiros 6 meses 
a 

3 meses 1 ano 
a
  6 meses 

Ovinos e caprinos de corte 6 meses 6 meses 1/3
 g
   6 meses 

Ovinos e caprinos leiteiros 6 meses 
a 

3 meses 1 ano 
a 

6 meses 

Equídeos 12 meses 12 meses 1/3 
g
   12 meses 

Suínos 6 meses 4 meses 1/3
 g
   6 meses 

Animais domésticos (coelhos) 1 mês - 1/3
 g
   - 

a 
: antes da lactação 

g
: da gestação 

v
: de vida 



79 

 

 

Os períodos de conversão dos outros regulamentos comparados aos padrões brasileiros 

são bem compatíveis, exceto os regulamentos NOP, que são mais restritivos com relação à 

conversão animal, não permitindo a conversão de aves depois do 2° dia de vida e permitindo a 

conversão dos outros animais apenas ainda em período de gestação. 

 

 Alimentação 

Os animais devem ser alimentados com alimentos orgânicos, de preferência 

provenientes da própria unidade, com exceções para casos especiais. 

A regulamentação brasileira permite, em condições especiais, a utilização de alimentos 

convencionais na proporção de 15% para ruminantes e 20% para não-ruminantes, com base 

em matéria seca da alimentação diária. A regulamentação européia, quando não for possível 

alimentação orgânica dos animais, permite incorporar um máximo de 30% da fórmula de 

alimentos em conversão e quando tais alimentos forem provenientes da própria unidade de 

produção, esta percentagem pode aumentar para 60%. 

Na União Européia, no que diz respeito aos herbívoros, os sistemas de criação baseiam-

se na utilização máxima do pastoreio, as forragens grosseiras, frescas, secas ou ensiladas 

devem constituir pelo menos 60% da matéria seca que compõe a ração diária dos herbívoros, 

sendo permitida a redução dessa percentagem para 50% para os animais em produção leiteira, 

durante um período máximo de três meses, no início da lactação. É autorizada a incorporação 

de alimentos em conversão na ração alimentar até um máximo de 30% e, no caso de alimentos 

provenientes da própria unidade produtiva, pode aumentar para 60%. 

Quanto ao aleitamento dos animais, os regulamentos NOP e JAS destacam apenas que 

deve ser realizado com leite materno ou leite fornecido por fêmeas orgânicas de mesma 

espécie, porém não determinam idade mínima. O regulamento brasileiro e o europeu também 

determinam que a alimentação dos mamíferos jovens deve ser baseada no leite natural, de 

preferência materno por um período mínimo igualmente estabelecido nos dois regulamentos: 

90 (noventa) dias para bovinos, bubalinos e equídeos;  45 (quarenta e cinco) dias para ovinos 

e caprinos, com uma pequena diferença no período mínimo para suínos que deve ser de 40 

(quarenta) dias no regulamento CEE e 42 (quarenta e dois) dias no regulamento BR. 

 



80 

 

 

 Saúde Animal 

Todas as vacinas e exames determinados pela legislação de sanidade animal devem ser 

aplicados.  

Os regulamentos CEE e NOP recomendam que a prevenção de doenças deve ser 

baseada em princípios naturais, tais como: seleção de raças ou linhagens adequadas;  práticas 

de manejo adequadas a cada espécie, fomentando a resistência às doenças e a prevenção de 

infecções; disponibilização de alimentação adequada para atender às exigências nutricionais, 

incluindo vitaminas, minerais, proteínas e/ou aminoácidos, ácidos graxos, fontes de energia, e 

de fibras (ruminantes); lotação adequada e medidas de precaução na introdução de animais 

provenientes de outras unidades; condições que permitam o exercício, a liberdade de 

movimento e redução do estresse apropriado à espécie. 

No caso dos animais necessitarem de tratamento, mesmo utilizando-se de práticas de 

manejo adequadas, pode-se realizar o tratamento de acordo com as condições, requisitos e 

substâncias permitidas previstos em cada regulamento. Sendo obrigatório em todos os 

regulamentos a manutenção do registro de todas as informações referentes ao tratamento 

aplicado, tais como: a identificação do animal, a data de aplicação, o período de tratamento, o 

produto utilizado e outras informações necessárias. É importante respeitar o tempo de 

carência (tempo após o tratamento) para que os produtos dos animais sejam reconhecidos 

como produtos orgânicos, período esse comum nos regulamentos: o dobro do intervalo legal 

de segurança ou, se esse período não estiver especificado, de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

 Instalações 

Todos os regulamentos determinam que as instalações devem dispor de condições 

adequadas de temperatura, umidade e ventilação. Com espaço que permita aos animais 

assumirem seus movimentos naturais, o contato social, movimento e descanso assegurando o 

seu bem estar. Os regulamentos determinam o piso como liso, mas não derrapante, deve-se 

tomar cuidados com a limpeza e desinfecção adequada com a utilização de substâncias 

permitidas. As camas devem ser confeccionadas de material natural e livre de resíduos de 

substâncias não permitidas.   
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Os regulamentos brasileiro e europeu especificam a área exata para cada espécie de 

animal ou a quantidade máxima de animais por área, enquanto que os regulamentos norte 

americano e japonês não especificam a área, somente determinam a necessidade de lotação 

em cumprimento com o bem estar animal. 

 

5.1.6 Processamento 

 

No Brasil, a IN n°18 regulamenta o processamento, armazenamento e transporte de 

produtos orgânicos. A instrução normativa determina que o processamento deve obedecer à 

legislação específica para cada tipo de produto. Trata-se de um documento normativo sem 

muitas especificidades, com instruções gerais a respeito de boas práticas de manuseio e 

processamento, de forma a manter a integridade orgânica dos produtos e a utilização de 

registros que descrevam e assegurem a qualidade orgânica e a rastreabilidade de ingredientes, 

matérias primas, embalagens e produto final. Nesse regulamento estão presentes as listas de 

produtos permitidos para a higienização das instalações e equipamentos, aditivos e 

coadjuvantes de processamento, e produtos de limpeza e desinfecção em contato com os 

alimentos. 

O regulamento europeu também regulamenta os produtos processados pela utilização de 

boas práticas de fabricação, de acordo com as normas de produção orgânica, as quais devem 

ser aplicadas em cada etapa de transformação do produto. Os operadores devem estabelecer 

procedimentos adequados baseados na identificação sistemática das fases críticas de 

transformação, tomando medidas de precaução para evitar os riscos de contaminação por 

substâncias ou produtos não autorizados, aplicando medidas de limpeza adequadas, e 

assegurando que os produtos não orgânicos não sejam colocados no mercado com uma 

indicação referente ao método de produção orgânica. É previsto ainda a importância dos 

devidos cuidados de limpeza e de separação física e cronológica da produção orgânica que 

seja realizada em mesmo ambiente de produção não orgânica, para evitar contaminações. 

Os regulamentos NOP e JAS também tratam o processamento de maneira generalizada, 

assim como o BR e o CEE, sempre destacando a importância de prevenção de contaminação, 

a proibição de OGM, radiações ionizantes, e substâncias que não tenham seu uso permitido na 
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produção orgânica. Todos os regulamentos apresentam listas de substâncias permitidas e/ou 

proibidas na produção orgânica. 

 

5.1.7 Substâncias Permitidas e Proibidas 

 

Os quatro regulamentos analisados tratam de substâncias para uso em produção 

orgânica. Os regulamentos BR e CEE e JAS listam os produtos que têm seu uso autorizado 

em produção orgânica, determinando que itens não listados não podem ser utilizados. Em 

contrapartida os regulamentos norte americanos possuem listas positivas, nas quais são 

relacionadas substâncias de síntese química de uso permitido, e listas negativas, nas quais são 

discriminadas substâncias naturais de uso proibido. Assim, estabelecem como regra geral que 

todas as substâncias naturais são permitidas, exceto as apresentadas na lista negativa e que 

todas as substâncias de síntese química são proibidas, exceto as listadas nas listas positivas.  

Na regulamentação Brasileira, as listas de substâncias de uso permitido em sistemas 

orgânicos de produção estão publicadas em anexos nas Instruções Normativas N° 64 e N° 18. 

Na Comunidade Européia, as substâncias permitidas são listadas no regulamento CEE 

889/2008. Os Estados Unidos lista as substâncias de uso permitido e substâncias de uso 

proibido em sistemas orgânicos de produção nos regulamentos NOP (§ 205.601 - § 205.606). 

No Japão, as substâncias permitidas no processamento de produtos orgânicos estão listadas na 

Notificação N° 60 e suas atualizações. 

 

5.1.8 Rotulagem 

 

Para a utilização do termo “orgânico” (no Brasil), “biológico” (na União Européia); 

“organic” (nos Estados Unidos) e “yuuki” (no Japão) na rotulagem dos produtos, eles devem 

ter sido produzidos de acordo com os regulamentos vigentes em cada mercado que se 

pretende comercializar o produto. 

Todos os regulamentos analisados consideram produto orgânico aquele que contém um 

total de ingredientes orgânicos igual ou superior a 95% sem contar a água e o sal. Os 

regulamentos consideram que o produto da parcela não orgânica só é permitido se 
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comprovada a indisponibilidade daquele produto na forma orgânica e que ele esteja presente 

na lista de substâncias permitidas. Porém o cálculo do percentual de ingredientes varia de 

acordo com cada regulamento. 

A regulamentação brasileira adota que para os produtos orgânicos compostos, os 

aditivos e os auxiliares tecnológicos entram no cálculo dos 95% de ingredientes orgânicos. Os 

5% não orgânicos, se forem auxiliares tecnológicos ou aditivos, devem estar listados nas listas 

positivas do regulamento, e ainda os ingredientes de origem agrícola convencionais só 

poderão ser utilizados se comprovado que eles não estão disponíveis no mercado na forma 

orgânica.  

Na comunidade Européia e no Japão a razão entre o total de ingredientes orgânicos e o 

total de ingredientes de origem agrícola também deve ser maior ou igual a 95%. Nos produtos 

orgânicos compostos, os aditivos e auxiliares tecnológicos não entram no cálculo dos 95% de 

ingredientes orgânicos, entram apenas produtos de origem agrícola. Os 5% de ingredientes de 

origem agrícola convencionais devem estar previstos como ingredientes permitidos no caso de 

comprovada indisponibilidade do produto na forma orgânica.  

 

5.1.9 Certificação 

 

A regulamentação do mercado brasileiro, europeu, norte americano e japonês exige a 

certificação e utilização do selo (Figura 4) de conformidade para a circulação dos produtos 

rotulados como orgânicos em seus mercados. 

 

Figura 4. Selos de certificação para cada regulamento analisado. 

 

No Brasil, são isentos da obrigatoriedade de certificação os produtos da agricultura 

familiar que são comercializados diretamente do produtor para o consumidor. Nos Estados 
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Unidos, a produção ou manipulação de produtos agrícolas cuja renda bruta proveniente de sua 

comercialização, totaliza anualmente U$ 5.000,00 (cinco mil dólares americanos) ou menos, 

também está isento de certificação. A isenção diz respeito apenas ao processo de certificação, 

porém o produto deve obedecer às demais regras de produção orgânica regulamentadas. 

 

5.1.10 Importação 

 

Os mercados regulamentados têm controle de mercado bastante parecido, o qual exige 

que os produtos orgânicos sejam certificados por organismos de certificação previamente 

acreditados pelo órgão regulamentador oficial nacional ou regional. Os produtos provenientes 

de importação devem seguir as mesmas regras dos produtos nacionais ou regionais, sendo 

obrigatória a realização da avaliação da conformidade conforme os padrões do mercado que 

se pretende entrar.  

Para facilitar as relações comerciais, pode-se requerer a equivalência entre os 

regulamentos. O regulamento brasileiro e o norte americano ainda não possuem um Acordo 

de Reconhecimento Mútuo com nenhum outro país ou região. No entanto, a Europa reconhece 

os regulamentos da Argentina, da Austrália, da Costa Rica, da Índia, de Israel, da Nova 

Zelândia, da Suíça e do Canadá como equivalentes. Enquanto que o Japão reconhece como 

equivalentes os padrões da Austrália, da União Européia e dos Estados Unidos da América, 

facilitando a importação de produtos provenientes desses países. 

 

5.1.11 Análise Crítica do Estudo das Regulamentações 

 

De maneira geral, os padrões brasileiros de produção orgânica apresentam um certo 

grau de harmonização com todos os regulamentos analisados, isto se deve ao fato da origem 

de todos esses regulamentos. A IFOAM, como pioneira na elaboração de normas 

significativas de produção orgânica, serviu como referência para as demais normas de 

produtos orgânicos importantes de todo o mundo. Inclusive para a elaboração dos padrões 

orgânicos estabelecidos pela Comissão do Codex Alimentarius, que é o órgão de referência 
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internacional para elaboração de normas de produção orgânica no âmbito da segurança e 

comércio de alimentos, reconhecido pela Organização Mundial do Comércio. 

 As semelhanças entre os regulamentos CEE e JAS são notáveis, sendo o regulamento 

japonês mais generalista. Provavelmente esse é o motivo pelo qual o Japão reconhece os 

produtos europeus em seu mercado, mas seus produtos não são reconhecidos pelos países da 

União Européia, que possuem regulamentos mais específicos e detalhistas. 

A ordenação decrescente do grau de harmonização das normas BR, com relação às 

demais analisadas, foi observada como sendo: ótimo grau de harmonização com as normas 

JAS, bom grau de harmonização com as normas CEE e um grau regular de harmonização às 

normas NOP. 

Para solicitação da equivalência do regulamento brasileiro ao japonês, por exemplo, 

pode-se constatar que os requisitos relacionados aos insumos e aos períodos de conversão 

vegetal devem ser melhor observados. 

Os principais requisitos que devem ser observados para tornar a regulamentação 

brasileira equivalente à européia são os relacionados aos insumos utilizados para fertilidade 

dos solos, saúde animal e processamento; aos períodos de convenção vegetal, em especial das 

culturas perenes, para as quais o regulamento europeu é mais exigente, e ainda às 

determinações sobre quantidade máxima de animal por área ou área mínima por animal e 

idade mínima de abate. 

Com relação ao regulamento dos Estados Unidos, deverão ser avaliados e atendidos os 

requisitos relacionados ao plano de manejo orgânico, compostagem, utilização de insumos por 

meio das listas de substâncias permitidas e proibidas, os períodos de convenção animal e 

outros, de forma que a regulamentação brasileira seja reconhecida pelos norte americanos. 

É importante destacar que essa análise foi realizada de forma teórica, analisando-se 

apenas os documentos normativos, o que não esgota todos os parâmetros que poderiam ser 

estudados para a avaliação do grau de harmonização das regulamentações. É necessário um 

estudo mais profundo, com abordagem prática, observando a aplicação dos requisitos exigidos 

de cada regulamento em unidades de produção nos mais variados escopos, tais como: 

produção animal, produção vegetal, processamento e etc. 
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5.2 Pesquisa com as Partes Interessadas 

 

Os dados coletados a partir dos questionários submetidos às partes interessadas na 

regulamentação (organismos de certificação, produtores e consumidores) serão apresentados 

nas seções a seguir. Primeiramente é apresentada uma análise descritiva das características 

das informações obtidas, e em seguida essas informações foram analisadas e interpretadas 

qualitativamente. 

 

5.2.1 Organismo de Avaliação da Conformidade Orgânica 

 

Antes da regulamentação da Lei n° 10.831 de dezembro de 2003, enquanto a 

certificação era feita de forma voluntária e as certificadoras não necessitavam de 

credenciamento no MAPA, atuavam no mercado brasileiro pelo menos 17 organizações, 

apontadas no sítio planeta orgânico. Após a regulamentação, até agosto de 2011 (período de 

finalização desta pesquisa), havia apenas 4 organismos de certificação por auditoria 

autorizados a emitir a certificação de produtos orgânicos no Brasil. 

Este dado poderia ser considerado como um fator limitante ou pelo menos um fator de 

lentidão ao processo de regularização do setor de orgânicos com a obrigatoriedade de todo 

produto orgânico ser comercializado no mercado brasileiro devidamente certificado, 

ostentando o selo SisOrg.  

No entanto, como mencionado anteriormente (na revisão da literatura), a Lei permite 

três diferentes mecanismos de controle da conformidade orgânica. Sendo que dois deles 

fazem  parte do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, passando por 

auditoria de um Organismo de Avaliação da Conformidade (OAC) ou de um Sistema 

Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC) com a utilização do selo. E o terceiro, o 

controle social é realizado por uma Organização de Controle Social (OCS) para a venda direta 

sem certificação (sem selo). 

Porém, mesmo com a alternativa de se recorrer a um outro mecanismo de avaliação da 

conformidade, foram cadastradas apenas três OPAC, totalizando 6 organismos capazes de 

regularizar o produto orgânico que precisava ser certificado.  
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5.2.1.1 Por meio de Auditoria – Certificadoras 

 

Os questionários foram encaminhados aos gerentes de certificação das 4 certificadoras, 

cujo nome e e-mail para contato, estavam disponíveis no cadastro de Organismos de 

Avaliação da Conformidade Orgânica acreditados, no sítio do Inmetro. Apenas uma 

certificadora não retornou o contato, as demais responderam via e-mail para a pesquisadora 

com o questionário devidamente preenchido e respondido. Porém, os respondentes de cada 

certificadora variaram em cargos, sendo eles: gerente comercial; gerente de certificação; e 

diretor executivo.  

 

 Tempo 

Questionadas com relação ao tempo necessário para efetivar o credenciamento junto ao 

MAPA, dois respondentes consideraram que o tempo foi suficiente, em contrapartida, o 

terceiro respondente expôs a seguinte opinião: “Estamos no Brasil. Prazo nenhum é 

totalmente suficiente. Além disso, havia – e ainda há – lacunas na regulamentação da lei. Mas 

consideramos isso normal em um período de transição entre ausência e presença da lei”. 

Detalhando-se esse fator, foi questionado qual foi o tempo necessário para que tais 

certificadoras fossem credenciadas. Duas certificadoras relataram que levaram 

aproximadamente um ano, uma dessas destacou que o responsável da qualidade precisou 

estudar detalhadamente os documentos normativos e criar procedimentos específicos ao 

cotidiano da certificadora e sua equipe de colaboradores para atendimento aos requisitos 

aplicáveis. A terceira certificadora, não explicitou possíveis dificuldades antes de entrar com 

o pedido de credenciamento, afirmando que, desde o pedido até a concessão do 

credenciamento, passaram-se apenas quatro meses. 

Portanto, quanto ao tempo estabelecido para a implantação da regulamentação, dois 

anos após a publicação do decreto n°6323, de 23 de dezembro de 2007, pode-se dizer que foi 

um tempo adequado para que as certificadoras providenciassem as medidas necessárias para o 

cumprimento dos requisitos previstos na lei. Quando se leva em consideração que a entrada da 

Lei em vigor foi prorrogada por mais um ano, para 31 de dezembro de 2010, pode-se dizer 

que a questão do tempo e dos processos burocráticos não representaram um motivo para que 
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as diversas certificadoras que atuavam no mercado brasileiro não se adequassem às novas 

regras estabelecidas. 

 

 Acreditação e Credenciamento 

Para avaliar a percepção das certificadoras com relação aos processos de acreditação e 

credenciamento, foi questionado sobre a importância que elas visualizavam nos requisitos 

definidos para obtenção da acreditação do Inmetro e credenciamento do MAPA. Os 

respondentes demonstraram aprovação a esses processos, entendendo que a acreditação do 

Inmetro aumenta a credibilidade dos procedimentos adotados pela certificadora e a garantia 

de um padrão mínimo de qualidade e serviço, com o cumprimento da norma ABNT NBR 

ISO/IEC GUIA 65. Um dos respondentes acrescentou ainda que “um produto acreditado pelo 

Inmetro costuma ser valorizado pelo mercado. Mas ainda não se tem como avaliar a 

acreditação em termos de vantagem mercadológica”. 

O credenciamento no MAPA é visto como um reconhecimento da competência da 

certificadora pelo regulamentador e, por conseguinte, se ganha credibilidade junto aos 

consumidores e a garantia do cumprimento dos mesmos critérios por parte de todas as 

certificadoras, assim como a aplicação dos mesmos critérios de certificação. 

Ao serem questionados se sofreram dificuldades para efetuar o credenciamento, todas as 

certificadora responderam que não tiveram dificuldades, ou pelo menos nada significativo. 

Um respondente expôs o fato de já ser acreditado pela IFOAM e por outros mercados como 

Estados Unidos e União Européia, o que facilitou seu credenciamento junto ao MAPA, pois 

suas documentações já se encontravam “em ordem”. 

Sobre a credibilidade que os processos de acreditação e credenciamento poderiam 

proporcionar às certificadoras, os respondentes tiveram diferentes opiniões. Um deles afirma 

que sim, a acreditação e o credenciamento aumentaram sua credibilidade no mercado, em 

oposição, outro respondente afirmou que não, ou seja, que a acreditação e o credenciamento 

não aumentaram sua credibilidade no mercado. E de uma maneira mais analista, a terceira 

certificadora avalia que ainda não tem como saber se sua credibilidade aumentou no mercado. 

Nota-se que quando se perguntou sobre a importância da acreditação e credenciamento 

das certificadoras, todos os respondentes utilizaram o termo “credibilidade” em suas 
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respostas, porém em contradição, quando se perguntou se tais processos aumentaram a 

credibilidade da certificadora no mercado, uma delas respondeu que não. Deve-se levar em 

consideração o curto período de tempo para se avaliar essa questão, portanto, pode-se 

concordar com o respondente que afirma ainda não poder responder a essa questão. Por outro 

lado, o respondente que ponderou positivamente ao aumento de credibilidade, esse deve ter se 

pautado no fato de que apenas as certificadoras com esse credenciamento podem atuar no 

mercado brasileiro atualmente, e por isso elas teriam maior credibilidade. 

 

 Custos 

Outra questão que preocupou a rede de produção orgânica foi o custo adicional inserido 

no sistema com a certificação compulsória. Foi questionado às certificadoras sobre o custo 

advindo da acreditação e se esse custo seria repassado às certificações, aumentando o valor 

das certificações para os produtores. Todos os respondentes relataram que os custos 

adquiridos pela certificadora com o processo de acreditação são repassados aos produtores em 

seus processos de certificação. Isso confirma a apreensão dos produtores quanto ao custo que 

a regulamentação insere ao processo, pois aqueles que já eram certificados terão suas taxas 

aumentadas e aqueles que ainda não eram certificados voluntariamente sofrerão com um valor 

ainda maior que o antecedente à regulamentação. 

 

 Certificação Voluntária e Equivalência 

Foi questionado às certificadoras se antes da regulamentação existiam produtores 

certificados conforme as normas brasileiras, visto que ao mesmo tempo em que já havia muito 

produto certificado no mercado brasileiro, grande parte das certificações voluntárias focava 

atingir outros mercados ou mesmo em se ter um produto diferenciado no mercado brasileiro. 

Uma das certificadoras respondeu que já possuía cerca de 180 clientes antes da atual 

regulamentação, sendo que parte desses clientes era de grupo de produtores, havendo, 

portanto um número maior de produtores que já obedeciam às normas brasileiras. Outra 

certificadora respondeu que já havia certificado em torno de 200 clientes. No entanto, o 

terceiro respondente, afirma que antes da regulamentação, sem normas, não era possível, 

certificar conforme a Lei Brasileira.  



90 

 

 

 O terceiro respondente levantou a questão de que embora a Lei brasileira tenha sido 

decretada no final de 2003, somente em 2009 foram publicadas as instruções normativas com 

os requisitos da produção orgânica, portanto apenas no ano de 2010 foi possível certificar de 

acordo com o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. 

Sabendo-se que as certificações voluntárias eram realizadas a partir de normas de outros 

países que já possuíam regulamentação, e que muitos produtores manteriam mais de uma 

certificação, diante aos diferentes regulamentos, perguntou-se às certificadoras se elas 

consideram que há algum grau de equivalência entre as normas brasileiras e as normas 

IFOAM, NOP, CEE e JAS. 

Todas as certificadoras reconhecem que sim, que há algum grau de equivalência, que há 

muitas similaridades entre as normas brasileiras e as outras normas estudadas, ainda que se 

tenham também muitas diferenças.  

 

 Avaliação da Regulamentação 

Perguntou-se também qual foi o impacto que a regulamentação causou às certificadoras 

pedindo-se para que elas expusessem as vantagens e desvantagens que a regulamentação 

causou a elas. 

O primeiro respondente enumera como vantagens: “definição clara das regras a seguir; 

fiscalização por parte das autoridades, ajudando a coibir produtos ou práticas que visam 

ludibriar o consumidor e que geram descrença no movimento orgânico e o aumento da 

credibilidade da certificadora acreditada junto ao seu público-alvo”. Como desvantagem, cita 

a questão do custo de certificação, explica que em alguns pontos as exigências oneram o 

processo como um todo provocando o aumento do custo da certificação.  

Embora tal respondente tenha levantado a questão sobre o aumento do custo de 

certificação como sendo uma desvantagem, essa mesma certificadora admitiu que o valor da 

certificação aumentou em função dos processos de acreditação e credenciamento, ou seja, os 

custos foram repassados ao produtor, representando portanto uma desvantagem para o 

produtor e não para a certificadora. 

O segundo respondente esclarece que: “A regulamentação da lei brasileira de orgânicos, 

na forma de Instruções Normativas (IN), é imprescindível para as certificadoras poderem 
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atuar, pois as IN trazem as normas de produção e comercialização, e as obrigações das 

certificadoras e do governo”. E comenta, como uma desvantagem, o fato de que o processo de 

regulamentação é muito lento diante às necessidades do mercado e das certificadoras, citando 

os problemas com relação aos cosméticos, cogumelos, têxteis, adubos, produtos 

fitossanitários e outros que ainda não possuem regras estabelecidas. 

Segundo a terceira certificadora: “O impacto é positivo, uma vez que o setor passou a 

ser regulado, pois anteriormente cada organismo certificador possuía sua própria regra e tais 

regras não conversavam entre si, ou seja, não havia reconhecimento de certificações emitidas 

por outros certificadores”. 

Percebe-se a aprovação das certificadoras quanto à criação de regras comuns para 

garantir que os organismos de avaliação da conformidade trabalhem de forma padronizada e 

que suas certificações possam ser reconhecidas entre si.  

A respeito das desvantagens, percebe-se que a primeira certificadora preocupa-se com 

seus clientes que pagarão por um processo de certificação mais oneroso, por sua vez, a 

segunda certificadora critica a morosidade da regulamentação que ainda não publicou normas 

para todos os produtos orgânicos existentes no mercado. 

 

 Desenvolvimento da Produção Orgânica Brasileira   

Visto que um dos objetivos da regulamentação é desenvolver a produção orgânica 

brasileira, foi proposto que cada certificadora explanasse suas considerações sobre a 

influência da regulamentação, se foi negativa ou positiva para o cumprimento de tal objetivo. 

A primeira certificadora considera a regulamentação positiva “no sentido de criar uma 

segurança jurídica para quem está e para quem pretende entrar nesse mercado. Criando 

também mecanismos oficiais para coibir abusos e práticas inadequadas”. 

O segundo respondente considera mais positiva que negativa, pois ordena o mercado de 

certificação e mais uma vez insiste que o problema é que o processo de regulamentação é 

moroso.  

E o terceiro respondente considera o mesmo apontado na questão sobre as vantagens e 

desvantagens da regulamentação para as certificadoras: os organismos de certificação passam 

a conversar, uma vez que há um reconhecimento entre suas certificações. 
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Notou-se que não houve entendimento quanto ao objetivo dessa questão. A questão 

relacionada ao desenvolvimento da agricultura orgânica brasileira foi confundida com o 

questionamento sobre as vantagens e desvantagens da regulamentação para as certificadoras 

e. Isso pode ser constatado diante ao posicionamento de um respondente, que repetiu sua 

resposta em ambas as questões. Os objetivos das questões eram distintos, uma delas focava as 

certificadoras e a outra questão tinha como foco a produção orgânica brasileira como um todo 

ou o mercado brasileiro de produtos orgânicos. 

No entanto pode-se observar que de forma geral a opinião das certificadoras é de que a 

regulamentação atuará de forma positiva no desenvolvimento da produção orgânica brasileira. 

Pode ser que essa opinião decorra da experiência que essas certificadoras já possuem em 

outros mercados regulados, sabendo que a regulamentação é uma tendência mundial. 

Acredita-se que a regulamentação proporcione a organização e o consequente 

desenvolvimento do setor de produção orgânica. Segundo a pesquisa do Instituto de Pesquisa 

de Agricultura Orgânica FiBL (Research Institute of Organic Agriculture) a respeito de 

normas e regulamentos orgânicos, em 2010, o número de países com padrões orgânicos 

aumentou para 74, e ainda há 27 países que estão em processo de elaboração de uma 

legislação (WILLER, & KILCHER, 2011). 

 

 Questionamentos e sugestões 

Perguntou-se ainda se as certificadoras dispõem de questionamentos ou sugestões para 

aprimoramento da regulamentação. Os questionamentos e as sugestões obtidas são descritas a 

seguir. 

A primeira certificadora sugeriu que seja considerado o impacto financeiro que as 

exigências legais refletem junto aos produtores, nesse processo de aprimoramento do mercado 

de orgânicos brasileiro. Ela exemplifica que a exigência de visita semestral à unidade 

produtiva de cultura vegetal de ciclo curto ou em unidades que processam produtos 

convencionais e orgânicos aumenta de 35 a 40 % o valor final da certificação, proveniente dos 

custos adicionais das visitas de inspeção e elaboração de questionários, custo esse que é 

repassado ao produtor. 
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 A certificadora então sugere que seja permitido a aplicação de análise de risco para 

determinar a necessidade de visita complementar. Essa análise poderia contemplar as 

unidades que já dispõem de um manual de boas práticas ou algum programa de gestão 

implantado, com exigências menores do que aquelas que não dispõem de tais ferramentas de 

auxílio para garantia da qualidade, especificamente a não obrigatoriedade de uma segunda 

inspeção na mesma unidade. 

Mais uma vez, a primeira certificadora demonstra preocupação com o custo da 

certificação para o produtor e sugere mudanças nas exigências que poderiam diminuir o custo 

do processo de certificação. 

A segunda certificadora expôs que tem participado da elaboração de normas técnicas 

oficiais para a agricultura orgânica no Brasil, desde a década de 90. Informou que continua 

participando ativamente da Câmara Temática de Agricultura Orgânica e do CPOrg-SP,  onde 

contribuiu para elaboração da Lei dos Produtos Orgânicos e das Instruções Normativas do 

MAPA. Afirmou ainda que muitas de suas sugestões foram contempladas na legislação 

brasileira. 

A partir das respostas do segundo organismo de certificação pode-se inferir que o 

mesmo participou e participa ativamente do processo de regulamentação da produção 

orgânica brasileira, devido a sua representação na Câmara Temática de Agricultura Orgânica 

e na CPOrg-SP. Entretanto, as informações obtidas não apontaram sugestões concretas que 

pudessem ser registradas nesta Dissertação de Mestrado. 

A terceira certificadora respondeu que dispõe de questionamentos e sugestões de 

mudanças para o aprimoramento da regulamentação brasileira, mas não apresentou qualquer 

sugestão. Fez referência a um fórum de certificadoras de produtos orgânicos para exposição 

de suas idéias. 

 

5.2.1.2 Por meio de Controle Social – Organização de Controle Social (OCS) 

 

Para a garantia da qualidade orgânica dos pequenos produtores da agricultura familiar, a 

regulamentação permite o mecanismo de controle social, no qual os agricultores devem se 
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vincular a uma OCS, devidamente cadastrada no MAPA, para que possam realizar a venda 

direta de produtos orgânicos sem selo, mas providos de uma declaração de cadastro. 

A partir dessa exigência, foi fundada em janeiro de 2010, na cidade de Belém do Pará, a 

Associação de Produtores Orgânicos do Pará, uma OCS que contou com incentivo do MAPA 

e da Secretaria de Agricultura do Estado do Pará, Prefeitura Municipal de Belém e Empresa 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-PA). Essa OCS tem o objetivo de promover o 

desenvolvimento da agricultura orgânica no Pará com o incentivo e viabilização da produção, 

verticalização, comercialização e consumo de produtos orgânicos. 

Segundo Marta Parry, representante da CPOrg-PA, já pode-se observar bons resultados 

com a criação da OCS.  Os produtores passaram a se organizar favorecendo a promoção do 

desenvolvimento da produção dos agricultores familiares cadastrados. Os agricultores 

passaram a registrar seus processos e os dados de sua produção, tais dados podem contribuir 

na identificação dos esforços necessários para solucionar eventuais problemas recorrentes nas 

produções agrícolas, estimulando o desenvolvimento dos pequenos agricultores.  

 

5.2.2 Produtores  

 

Segundo informações da CPOrg-PA, atualmente há 2.570 (dois mil e quinhentos e 

setenta) produtores certificados no Pará, que produzem principalmente açaí (Euterpe 

oleracea, Mart.) e castanha-do-Pará (Bertholletia excelsa, H.B.K.) para exportação. 

Em consulta aos bancos de dados dos organismos de certificação cadastrados no 

MAPA, foram identificados um total de 19 (dezenove) projetos, 2 (dois) certificados pelo 

Organismo A, 13 (treze) pelo Organismo B , nenhum certificado pelo Organismo C e 4 

(quatro) produtores certificados pelo Organismo D.  

A grande diferença entre o número descrito pelo MAPA e o encontrado nas 

certificadoras deve-se ao fato de que um mesmo cadastro (ou um mesmo projeto) pode 

representar grandes grupos de produtores.   

Quanto aos produtores cadastrados em controle social, foram identificados 19 

(dezenove) produtores em pesquisa de campo, realizada por meio de visitas à feira de 
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produtos orgânicos realizada na cidade de Belém-PA. Com os produtores identificados foram 

realizadas entrevistas para avaliar a opinião deles em relação à regulamentação. 

 

5.2.2.1  Produtores com certificação por auditoria 

 

O questionário de pesquisa foi enviado, por e-mail, para os 19 (dezenove) produtores 

identificados nos cadastros das certificadoras. Houve falha de entrega a 2 (dois) produtores. 

Acredita-se que os respectivos contatos descritos no cadastro consultado estejam 

desatualizados. Do universo de 17 (dezessete) produtores com contatos válidos apenas 5 

(cinco) respostas foram obtidas, o que corresponde a uma taxa de resposta de 29%. 

Dos 5 (cinco) respondentes, 1 (um) é produtor familiar, 1 (um) é  Associação e 3 (três) 

são indústrias. As três indústrias produzem produtos do açaí, a associação produz hortaliças e 

o produtor familiar produz laranjas como atividade principal, mas também produz outras 

frutas. Todos eles são certificados pelo mesmo organismo de certificação, sendo que o 

produtor individual e a associação também participam da Organização de Controle Social – 

Pará Orgânico. 

Com relação ao mercado de destinação de seus produtos, o produtor familiar e a 

associação têm toda sua produção voltada para o mercado nacional, sendo que o produtor 

familiar comercializa na feira de produtos orgânicos realizada em Belém e em algumas redes 

de supermercados da mesma cidade. Enquanto que a associação comercializa para indústrias 

que revendem o produto, além de comercializar na feira. As indústrias, por sua vez, têm sua 

produção dividida entre o mercado nacional e o mercado externo, sendo seus produtos 

comercializados em lojas especializadas em produtos orgânicos, ou não e para outras 

indústrias que utilizam seu produto como matéria prima. 

Sobre a certificação, foi questionado aos produtores se eles possuíam alguma 

certificação orgânica antes da regulamentação, em caso positivo, por meio de qual norma, e 

ainda, se obtiveram a certificação a partir das normas brasileiras. Foi dado espaço para que os 

produtores relatassem sobre eventuais dificuldades encontradas para obter a certificação. 

Todos os respondentes já eram certificados antes da regulamentação brasileira e suas 
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certificações já foram renovadas e realizadas conforme as normas brasileiras. Nenhum 

produtor expôs qualquer dificuldade em atender à regulamentação.  

Era um fato esperado que os produtores que possuíssem alguma certificação, dentre as 

já discutidas neste trabalho (CEE, NOP, JAS), e que não demonstrariam dificuldade relevante 

em atender às normas brasileiras, visto que elas apresentam algumas similaridades com as 

demais normas originárias das normas IFOAM, por isso nenhum produtor destacou qualquer 

dificuldade em atender à nova regulamentação. 

O produtor familiar e a associação já eram certificados segundo as normas IFOAM e as 

indústrias mantinham mais de uma certificação. A primeira indústria respondente possuía as 

certificações IFOAM, NOP e JAS; a segunda já era certificada conforme as normas NOP e 

CEE e a terceira indústria segundo as normas IFOAM, NOP e CEE.  

Com relação aos custos de certificação, o produtor familiar destacou que sua 

certificação foi custeada por uma agroindústria para a qual ele comercializava seus produtos 

nos anos de 2007 e 2008, e somente a partir do ano de 2009 passou a manter sua própria 

certificação. 

Quando questionados se consideram a regulamentação brasileira de orgânicos positiva 

ou negativa para o desenvolvimento da sua produção e da produção brasileira de produtos 

orgânicos, os produtores respondem de forma positiva, com afirmações como: “com a 

regulamentação o processo ficou mais rigoroso, eficiente e confiável”; “positiva, pois 

estabelece um melhor esclarecimento sobre a lei para esse mercado”. 

Percebe-se que todos os produtores respondentes são a favor da regulamentação e isso é 

reforçado pelo fato de todos já possuírem certificações, seja para diferenciação de produto no 

mercado, no caso dos produtores com certificação IFOAM que só comercializam no mercado 

interno, ou para atender às exigências de outros mercados, como  o caso das indústrias. Além 

disso, as indústrias que exportam reconheceram que ao se aplicar requisitos mínimos para o 

setor de orgânicos, estabelece-se também a concorrência justa, com a obrigatoriedade de 

todos os envolvidos na rede de produção orgânica atenderem às normas. 
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5.2.2.2  Produtores com Controle Social 

 

Todos os 19 (dezenove) produtores abordados na feira de produtos orgânicos realizada 

na cidade de Belém, no dia 3 de setembro de 2011, fazem parte da OCS Pará Orgânico.  

Os produtores foram questionados se conheciam a nova regulamentação, se eram a 

favor dela e se pretendiam aderir a outro mecanismo de avaliação da conformidade, como a 

certificação por auditoria, para a obtenção do selo SisOrg. 

Apenas dois produtores (cerca de 10% dos produtores consultados) se mostraram 

completamente contra a regulamentação e a certificação compulsória. Alegam que essa é uma 

política excludente, que favorece apenas os grandes produtores e é inviável aos pequenos, e 

mesmo com o mecanismo de controle social, a lei continua excluindo a produção familiar, 

que sem o selo, só pode ser vendida de forma direta. 

Um desses produtores, posicionado contra a regulamentação, está ligado à produção 

apícola e o outro está ligado à produção de cosméticos, cuja matéria-prima parte de 

aproximadamente 132 (cento e trinta e duas) comunidades produtoras e esse é um dos 

motivos pelo qual se é contra a regulamentação. O produtor relata que os cosméticos ainda 

não possuem uma norma específica, o que obriga a certificação da matéria-prima e, portanto 

sendo necessário o processo de certificação em todas as 132 (cento e trinta e duas) 

comunidades produtoras de matérias-primas espalhadas pelo grande e disperso estado do 

Pará.  

Mesmo sendo contrário à regulamentação, esse produtor respondeu que pretende se 

certificar, pois almeja ampliar a comercialização de seus produtos para supermercados e lojas 

especializadas, e para isso, seria necessário passar pelo processo de certificação. 

Os demais produtores (cerca de 90% dos consultados) mostraram-se favoráveis ou 

neutros em relação à regulamentação. Aqueles favoráveis responderam que pretendem se 

certificar para poder utilizar o selo de conformidade e comercializar seus produtos em 

diferentes estabelecimentos. Dentre os 19 (dezenove) produtores consultados, 3 (três) estão 

em processo inicial de certificação, correspondendo a cerca de 16%. Dentre esses que estão 

em processo inicial está o produtor de cosméticos, que está enfrentando dificuldades para 
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adequação às normas diante às diversas e dispersas comunidades produtoras de matérias-

primas. 

De um modo geral, observa-se que os produtores estão bem informados e otimistas com 

o desenvolvimento da agricultura orgânica no Pará, principalmente no que se refere à atuação 

da Associação de Produtores Orgânicos do Estado do Pará - Pará Orgânico. Os produtores 

fazem algumas críticas relacionadas à feira, mencionando a ausência de um calendário 

previamente definido, e o fato de muitas vezes os organizadores encontrarem dificuldades de 

conseguirem permissão para realização da feira, dificultando a comercialização de produtos 

orgânicos de maneira diferenciada. Um dos produtores destacou que quando não tem feira 

orgânica, ele comercializa sua produção em feira convencional sem qualquer diferenciação de 

seu produto. 

 

5.2.3 Consumidores 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos a partir do tratamento de dados das 

respostas dos questionários submetidos aos consumidores. Primeiramente será realizada uma 

análise descritiva dos resultados que traçam as características da amostra que respondeu ao 

questionário. Em seguida serão respondidas as questões que foram propostas na pesquisa 

relatando a percepção do consumidor com relação à regulamentação dos produtos orgânicos. 

Destaca-se que os resultados descritos aqui, representam as características dos 

consumidores de produtos orgânicos entrevistados na feira de produtos orgânicos de Belém e 

pode não representar as características de todos consumidores de orgânicos da cidade Belém 

ou do Estado do Pará de uma forma geral. 

Os resultados que caracterizam o perfil dos respondentes são: dos 36 (trinta e seis) 

consumidores que responderam à pesquisa, 24 (vinte e quatro) eram do sexo feminino e 12 

(doze) eram do sexo masculino, representando 67% de mulheres e 33% de homens, sendo que 

mais de 66% pertence a faixa etária de 31 a 60 anos. A caracterização da faixa etária pode ser 

observada em detalhes na Figura 5. 
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Figura 5. Faixa etária dos consumidores entrevistados. 

 

Do total de entrevistados, 72% tem filhos e 28% não. Com relação à escolaridade e a 

faixa salarial, aproximadamente 70% dos consumidores tem pelo menos nível superior e 72% 

do total de consumidores recebem pelo menos R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês. Mais 

informações a respeito dessas características são representadas detalhadamente nas Figuras 6 

e 7. 

 

Figura 6. Nível escolar dos consumidores entrevistados (*Pós-Graduação; **Mestrado; 

***Doutorado). 
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A questão sobre faixa salarial foi apresentada em forma de múltipla escolha com as 

seguintes opções: nenhum (para pessoas sem renda, tais como desempregados, estudantes, 

donas de casa, outros); até R$ 1 (um) mil reais; entre R$ 1 (um) e R$ 2 (dois) mil reais; mais 

de R$ 5 (cinco) mil reais. 

 

Figura 7. Faixa salarial dos consumidores entrevistados. 

 

Foi traçado o perfil de consumo dos entrevistados, por meio de questões, tais como: tipo 

de produtos consumidos, motivos para consumir e não consumir produtos orgânicos e onde 

costumam comprar esses produtos. 

Considerando-se o início da regulamentação no ano de 2011, que de certa forma 

aumentou a divulgação e disseminação de informações sobre o setor de orgânicos nas mídias, 

tais como TV e jornais, foi questionado aos consumidores se eles já consumiam produtos 

orgânicos antes de 2011 ou se passaram a consumir a partir desse ano. O resultado foi que 

89% dos consumidores afirmaram que consumiam esses tipos de produtos antes de 2011. 

Muitos destacaram que seu consumo começou a partir do início da feira de produtos 

orgânicos, por volta do ano de 2007. 

Quando questionados se eram consumidores ocasionais ou habituais, 64% dos 

entrevistados consideram-se consumidores habituais e 35% ocasionais. Grande parte dos 
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respondentes fez questão de salientar que só não consomem orgânicos quando não tem feira, 

mas sempre se abastecem dos produtos quando ocorre feira. 

Grande parte dos respondentes são consumidores que costumam mesmo comprar 

produtos orgânicos na feira e poucos tem o hábito de comprar em outros lugares. Os dados da 

Tabela 3 apresentam essa realidade, de acordo com as alternativas dadas (feira, 

supermercados e Lojas especializadas).  

Como foi permitido ao respondente, marcar mais de uma alternativa, percebe-se que 35 

(trinta e cinco) respondentes costumam comprar na feira, o que representa mais de 97%. 

Desses consumidores que costumam comprar na feira, 18 (dezoito) compram também nos 

supermercados, ou seja, 51%, enquanto que as lojas especializadas foram citadas por apenas 7 

(sete) respondentes, representando 19%. 

 

Tabela 3. Lugares em que os consumidores costumam comprar produtos orgânicos. 

Onde costuma comprar Orgânicos Respondentes Porcentagem 

Somente Feira 15 41,7% 

Somente Lojas Especializadas 0 0,0% 

Somente Supermercados 1 2,8% 

Feiras e Lojas 2 5,6% 

Feiras e Supermercados 13 36,1% 

Feiras, Lojas e Supermercados 5 13,9% 

 

Com relação aos tipos de produtos consumidos pelos respondentes, entre produtos de 

origem vegetal; produtos de origem animal ou ambos, os produtos de origem vegetal são os 

mais consumidos. Todos os respondentes marcaram a opção de produtos de origem vegetal e 

alguns marcaram também os produtos de origem animal. Esse resultado já era esperado visto 

que, na feira, a oferta de produtos de origem animal ainda é inferior a de origem vegetal. Na 

Tabela 4, pode-se conferir os resultados obtidos. 

 

Tabela 4. Produtos consumidos pelos consumidores. 

Produtos consumidos Respondentes Porcentagem 

Produtos de Origem Vegetal 25 69,4% 

Produtos de Origem Animal 0 0,0% 

Ambos 11 30,6% 
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Os consumidores foram questionados a respeito de fatores que motivam o consumo de 

produtos orgânicos e fatores que dificultam ou impossibilitam o consumo desses produtos, em 

questões de múltipla escolha, podendo-se marcar mais de uma opção. A opção “saúde” foi a 

que mais figurou como motivação para o consumo de produtos orgânicos (aproximadamente 

89% dos respondentes) e a “indisponibilidade” foi citada por 72% dos consumidores como 

um fator que provoca o não consumo de orgânicos. As alternativas para motivação do 

consumo foram: saúde; aspectos sensoriais; aspectos ambientais; outros. Dentre os motivos 

para não consumir orgânicos havia as seguintes alternativas: preço; indisponibilidade; 

desconfiança. Todos os resultados estão explícitos de forma mais detalhada nas Figuras 8 e 9. 

 

 

Figura 8. Motivo(s) para consumir orgânicos. 

 

Os gráficos da Figura 8 representam os resultados relacionados à motivação dos 

respondentes a consumir produtos orgânicos. A questão permitia que mais de uma resposta 

fosse marcada entre: saúde; fator sensorial; fator ambiental e outros. O gráfico apresentado na 

Figura 8a demonstra o extrato real das respostas individuais de cada respondente, significando 

que 44% dos consumidores responderam somente saúde como a principal razão para 

consumir produtos orgânicos. Os respondentes que consideraram a saúde em conjunto com o 
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fator sensorial somaram 22%. Já os consumidores que consideram os 3 (três) aspectos (saúde, 

fator sensorial e fator ambiental) somam 14%.  

Somando-se todos os consumidores que marcaram a opção saúde, 32 (trinta e dois) de 

um total de 36 (trinta e seis), resulta em aproximadamente 89% de consumidores que 

consideram a saúde como um motivo para consumir produtos orgânicos. Isso é representado 

pelo gráfico da Figura 8b, que apresenta o percentual de consumidores que marcaram cada um 

dos motivos expostos no questionário. A incidência de respostas para o fator sensorial 

equivale a 42% (quinze pessoas), enquanto que o fator ambiental motiva 28% das pessoas a 

consumirem produtos orgânicos.  

 

 

Figura 9. Motivo(s) para não consumir orgânicos 

 

Os motivos para não consumir produtos orgânicos também são explicitados 

graficamente (Figuras 9a e 9b). A questão também permitia múltipla escolha e a combinação 

das respostas é apresentada no gráfico da Figura 9a. Cerca de 67% dos consumidores 

responderam que não consomem produtos orgânicos somente devido a indisponibilidade 

desses produtos. O fator preço individualmente foi considerado por 11% dos respondentes. 

Aqueles que consideram somente o fator desconfiança somaram 14%.  
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Ao se considerar cada motivo individualmente, somando-se as ocorrências em outros 

fatores, pode-se construir o gráfico da Figura 9b, que indica que 72% dos consumidores 

sinalizaram a indisponibilidade como maior impedimento ao consumo de produtos orgânicos, 

seguido de preço (19%) e desconfiança (17%). 

É interessante observar, que ao contrário de outras pesquisas que determinam o preço 

como um fator limitante de consumo de orgânicos, percebe-se que para os consumidores 

entrevistados, é a indisponibilidade dos produtos que não permite o seu consumo. Alguns 

consumidores criticaram o fato de não ter feira com maior frequência e com um mesmo lugar 

determinado. Nessa questão, percebe-se bem a peculiaridade do consumidor próprio da feira, 

pois foi frequente ouvir dos entrevistados que eles consumiam os produtos disponíveis na 

feira e quando tinha feira. 

No momento da elaboração do questionário, imaginou-se que o preço mais elevado dos 

produtos orgânicos seria o fator de maior insatisfação por parte dos consumidores, por isso, 

questionou-se se era válido pagar mais por um produto orgânico. Dadas as circunstâncias, 

100% dos entrevistados responderam que compensa pagar mais pelo produto orgânico. 

Foi perguntado aos consumidores entrevistados, qual era a sua pretensão com relação ao 

seu consumo de produtos orgânicos, se a tendência era manter-se estável, aumentar ou 

diminuir o consumo. Nenhum respondente assumiu que pretendia diminuir o seu consumo, 

17% responderam que manteriam o consumo estável e 83% pretendem que o seu consumo 

aumente. Desses que afirmaram a vontade de aumentar o consumo, comentaram que é 

necessário aumentar a oferta e diversificação dos produtos. 

Para analisar o conhecimento e entendimento do consumidor a respeito da avaliação da 

conformidade orgânica, o primeiro questionamento analisou o comportamento do consumidor 

em relação à identificação do produto orgânico. Os respondentes puderam marcar mais de 

uma das seguintes alternativas: informações do vendedor; o termo “orgânico” no rótulo; selo 

de certificação. As respostas ficaram distribuídas conforme apresentado na Figura 10. 
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Figura 10. Como os consumidores identificam o produto orgânico no momento da compra. 

 

Analisando o número de vezes que cada alternativa foi marcada, dos 36 (trinta e seis) 

entrevistados, 23 (vinte e três) consumidores identificam o produto orgânico a partir do termo 

“orgânico” no rótulo, enquanto que o selo foi citado em 13 (doze) dos questionários. Isso 

representa que 36% dos consumidores procuram pelo selo de certificação e 64% não se 

atentam ao selo.  

Após perguntar como identificavam o produto, o formulário questionava se o 

consumidor, fora os produtos da feira (que não tem selo de certificação), comprava apenas 

produtos certificados, ostentando o selo da certificadora. Dos 36 (trinta e seis) respondentes, 

23 (vinte e três) disseram que não procuram por um selo de certificação, ou seja, 

aproximadamente 64% dos consumidores não compram apenas certificados, confirmando a 

pequena importância dada ao selo no momento da compra, demonstrada na questão anterior. 

Foram realizadas mais três perguntas, que poderiam assumir resposta positiva ou 

negativa a respeito da regulamentação e o selo SisOrg. A Tabela 5 detalha os questionamentos 

e os resultados. 
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Tabela 5. Questionamentos e resultados.  

Questionamentos Sim Não 

Já ouviu falar sobre a 

regulamentação de orgânicos? 
53%  47%  

Conhece o selo ? 33%  67%  

A regulamentação aumenta sua 

confiança? 
83%  17%  

 

Pode-se observar que a diferença entre pessoas que já ouviram falar da regulamentação 

e as que não ouviram falar é bem pequena entre os consumidores entrevistados. O número de 

pessoas que afirmam ter ouvido falar sobre a regulamentação é superior ao número de pessoas 

que afirmam desconhecer a existência de uma regulamentação. Os dados da Tabela 5 

demonstram que cerca de 53% dos consumidores entrevistados já ouviram falar sobre a 

regulamentação de produtos orgânicos. 

Quanto ao selo SisOrg, a diferença entre os consumidores que conhecem e 

desconhecem o selo é expressiva e indica que a maioria dos respondentes ainda não 

conheciam o selo. Isso demonstra que a divulgação sobre a regulamentação e o selo SisOrg, 

feita em exposição em uma das barracas na feira não é suficiente para que os consumidores se 

atentem para tais informações. 

Percebe-se que, em grande parte, os consumidores entrevistados ainda não têm 

consciência sobre a avaliação da conformidade orgânica e não se atentam para certificação 

dos produtos. Entretanto, o perfil de consumo demonstra um mercado muito promissor para 

os produtores de orgânicos no Estado do Pará, visto que os respondentes se julgam 

consumidores habituais e dispostos a pagar mais pelo produto orgânico e ainda alegam que o 

maior empecilho para seu consumo é a baixa oferta e diversidade de produtos. 

Quando questionados sobre a confiança que a regulamentação pode conferir ao produto, 

a maioria dos entrevistados, cerca de 83%, afirmaram que se sentem mais confiantes ao 

adquirir o produto orgânico regulamentado. Acredita-se que esse índice esteja associado a 

outros tipos de regulamentação dos diferentes órgãos regulamentadores no Brasil, que podem 

conferir, por exemplo, melhor qualidade do produto e maior segurança em seu uso.  
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5.2.4 Análise Crítica da Pesquisa com as Partes Interessadas 

A pesquisa, por meio de questionários com as partes interessadas, buscou retratar o 

momento de transição de um mercado sem regulamentação para um mercado regulamentado. 

Foi possível perceber as mais diversas opiniões a respeito da regulamentação, com uma 

tendência ao entendimento e concordância com a sua implantação. 

A pesquisa com as certificadoras demonstrou que a regulamentação filtrou as empresas 

que faziam parte desse mercado. Antes da regulamentação, eram pelo menos 17 (dezessete) 

organismos de certificação da qualidade orgânica e logo que o mercado foi regulamentado, 

somente 3 (três) organismos cumpriam devidamente os requisitos de controle da qualidade 

orgânica.  Em agosto de 2011, esse número aumentou para 4 (quatro) organismos acreditados 

pelo Inmetro e credenciados no MAPA para realizar a avaliação da conformidade orgânica e 

conceder o selo de certificação aos produtores orgânicos. 

Os organismos de certificação vêem a regulamentação de forma positiva, na medida 

em que organiza o mercado e torna obrigatória a obediência às mesmas exigências quanto aos 

procedimentos de avaliação da conformidade para os organismos de certificação e de garantia 

da qualidade orgânica para os produtores, proporcionando a concorrência justa, que é um dos 

benefícios do processo de avaliação da conformidade. 

Os produtores também se mostraram a favor da regulamentação. Essa já era uma 

resposta esperada, visto que a amostra de produtores consultados nesta pesquisa foi obtida nos 

cadastros das certificadoras, ou seja, já eram produtores certificados antes mesmo da 

regulamentação e, portanto, já conheciam os benefícios da certificação. Além desses 

produtores certificados, foram consultados também os produtores da agricultura familiar que 

comercializam seus produtos na feira orgânica e a maioria deles (90%) mostrou-se igualmente 

favorável à certificação.  

Há um grupo contrário à certificação que justifica sua posição pela possível exclusão 

que a certificação pode causar aos pequenos grupos de produtores ou ao produtor familiar. 

Entretanto, o Sistema Participativo de Garantia (SPG) busca justamente solucionar esse 

problema, como uma forma de proporcionar ao consumidor a confiança da origem e 

integridade orgânica do produto, alternativamente ao oneroso processo de certificação. A 
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opinião do grupo contrário à certificação também pode ser rebatida pelo elevado índice (90%) 

que demonstra que os produtores da agricultura familiar são favoráveis à certificação. 

Quanto à pesquisa com os consumidores, a maioria consome mais produtos de origem 

vegetal, até mesmo em função da maior oferta desse tipo de produto, e acusam o motivo de 

não consumir outros produtos orgânicos em função da indisponibilidade e falta de variedade 

no mercado. Grande parte desses consumidores não critica os preços dos produtos orgânicos, 

porém esse fator pode não representar a totalidade dos consumidores paraenses de produtos 

orgânicos, visto que a amostra de pessoas entrevistadas foi obtida na feira, onde os produtos 

são comercializados em valor abaixo daqueles praticados em supermercados ou lojas 

especializadas. 

A pesquisa com os consumidores revelou ainda a deficiência da circulação das 

informações sobre a certificação orgânica que não desperta a atenção do consumidor em 

procurar por produtos certificados. Na amostra analisada apenas 36% procuram pelo selo de 

certificação orgânica. Com relação à regulamentação, pelo menos 83% confia mais no 

produto regulamentado, embora apenas 33% conheça de fato o selo de conformidade orgânica 

SisOrg. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O sistema orgânico de produção e a implementação da regulamentação brasileira, que 

tornou a certificação orgânica obrigatória a partir do ano de 2011, foram estudados nesta 

pesquisa. 

Em virtude da existência de diferentes padrões de produção orgânica ao redor do 

mundo, decidiu-se analisar a harmonização do regulamento brasileiro em comparação com os 

regulamentos dos mercados mais relevantes às exportações de produtos orgânicos brasileiros: 

União Européia, Estados Unidos e Japão. 

A partir da análise das normas, conclui-se que as mesmas possuem a mesma origem: as 

normas IFOAM. Todos os regulamentos estudados seguem os mesmos princípios básicos da 

agricultura orgânica, visando uma produção que cause o menor impacto ambiental, que 

preserve as questões ambientais e o bem estar animal, sem utilização de produtos químicos 

não permitidos e nem de organismos geneticamente modificados. 

O regulamento brasileiro está satisfatoriamente harmonizado com todos os 

regulamentos estudados, aproximando-se mais das normas japonesas, seguida das normas 

européias e por último as normas norte americanas. 

A pesquisa cumpriu seu objetivo em retratar o cenário formado na produção orgânica 

por meio das questões aplicadas às partes interessadas no mercado orgânico brasileiro: as 

certificadoras, produtores e consumidores. 

Os organismos de certificação acreditados pelo Inmetro e cadastrados no MAPA 

possuem plena capacidade de atuar como organismo certificador da produção orgânica 

segundo as normas brasileiras, não se deparando com dificuldades para a obediência da nova 

regulamentação brasileira. 

Apesar da harmonia e semelhança entre as normas brasileiras e dos outros países, não se 

pode falar em equivalência, visto que existem diferenças entre as normas e o Brasil ainda não 

dispõe de acordos de reconhecimento mútuo no mercado de produção orgânica. 

 Quanto à certificação, por se tratar de produtores já certificados por meio de normas 

privadas, nacionais ou regionais antes da regulamentação, eles não enfrentaram dificuldades 

em se adequar às exigências da regulamentação brasileira. 
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Todos os produtores mostraram-se a favor da regulamentação, mesmo os produtores de 

agricultura familiar, que comercializam seus produtos sem certificação por meio da venda 

direta na feira de produtos orgânicos de Belém apóiam a regulamentação, demonstram 

interesse em se certificar para comercializar em outros meios, e reconhecem a importância de 

se ter um mercado com regras a serem cumpridas igualmente por todos. 

O perfil dos consumidores de produtos orgânicos descrito nesta pesquisa é o mesmo já 

definido em outras pesquisas realizadas no Brasil. O interesse em produtos orgânicos está 

relacionado com o benefício à saúde, sem a preocupação com a relação custo vs benefício. 

A partir dos resultados obtidos na interlocução com as partes interessadas pode-se 

concluir que a certificação é uma ferramenta que confere maior confiabilidade ao produto 

orgânico. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Estudo da Equivalência entre o regulamento brasileiro e outros regulamentos de 

mercados de interesse com uma abordagem prática. 

 Estudo do impacto financeiro que as exigências legais reflete aos produtores. 

  Estudo e levantamento de propostas de mudanças na regulamentação para facilitar um 

Acordo de Reconhecimento Mútuo com um determinado mercado de interesse. 

  Análise da posição e opinião dos Organismos de Avaliação da Conformidade  e dos 

Produtores que não se adequaram à regulamentação. 

 Estudo comparativo entre diferentes formas de produção agrícola: produção 

convencional, produção orgânica e Produção Integrada. 
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ANEXO 1 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DA CERTIFICADORA 

Tema: visão da certificadora sobre a regulamentação da rede de produção orgânica 

Data: 

Nome da Certificadora:  

Nome do Responsável pelo preenchimento: 

Cargo: 

1. Desde quando esta certificadora está credenciada junto ao MAPA? 

 

2. Qual foi o tempo necessário para conseguir o credenciamento junto ao MAPA? 

 

3. O prazo (um ano) estabelecido pelo MAPA para que as partes envolvidas se adequassem à 

regulamentação, foi o suficiente? 

Sim   Não 

4. Foi enfrentada alguma dificuldade na acreditação ou no credenciamento desta 

certificadora?  

Sim   Não 

Em caso positivo, relate as dificuldades: 

 

5. Quais os custos da acreditação e do credenciamento? 

 

6. O valor da certificação aumentou em função destes processos? 

Sim   Não 

7. A acreditação e o credenciamento da certificadora aumentou sua credibilidade no 

mercado? 

Sim   Não 

8. Houve um aumento de certificações realizadas por esta certificadora em função da 

regulamentação? 

Sim   Não 
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9. 1. Quais as outras certificações para produtos orgânicos são realizadas por esta 

certificadora? 

10. Esta certificadora considera que existe algum grau de equivalência das normas brasileiras 

com as normas: IFOAM     NOP     JAS     CEE. 

11. Antes da regulamentação esta certificadora já tinha clientes certificados conforme as 

normas da legislação brasileira? Quantos? 

 

12. De um modo geral, esta certificadora considera a regulamentação brasileira positiva ou 

negativa para o desenvolvimento da produção orgânica brasileira? Justifique. 

 

13. Esta certificadora dispõe de questionamentos ou sugestões de mudanças ou 

aprimoramentos para a referida a regulamentação? Exponha. 

 

14. Qual o impacto da regulamentação para as certificadoras? Vantagens e desvantagens. 

 

15. Qual a importância do credenciamento junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA?  

 

16. Qual a importância da acreditação do Inmetro? 

 

17. Quantos produtores e qual o volume de produção (por período determinado) são 

certificadas por esta certificadora em todo o Brasil? 

 

18. Anexar o cadastro de unidades de produção orgânica certificadas por esta certificadora no 

estado do Pará, com seus respectivos volumes de produção e contatos. 

X
Nome

Cargo  
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ANEXO 2 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DO PRODUTOR 

A) IDENTIFICAÇÃO 

Nome ou Razão social: 

Endereço:  

Cidade:       Estado: 

Responsável pelo preenchimento: 

Função: 

Fone:       E-mail: 

 

B) INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Atividades produtivas: 

2. Volume anual (e área) de produção: 

3. Número de funcionários envolvidos na produção:  Fixos  Temporários 

4. Destinação: Mercado interno  %   Exportação          % 

5. Tem conhecimento sobre a regulamentação brasileira?  sim  não 

6. Participa de um processo de Avaliação da Conformidade Orgânica?  sim  não 

7. Como se dá a Avaliação da Conformidade da sua produção orgânica? 

 Certificação por Auditoria   Sistema Participativo de Garantia Controle Social 

8. Já realizava a avaliação da conformidade orgânica antes da regulamentação brasileira(2010)?  

sim  não 

Em caso positivo: 

a) Qual o organismo certificador? 

b) Qual norma? IFOAM     NOP     JAS     CEE Outra. Qual? 

c) Há quanto tempo? 

d) A certificação foi renovada após a regulamentação?  Sim Não 

e) Continua sendo certificado pelo mesmo organismo certificador?  Sim Não 

f) Em caso negativo, qual o atual organismo certificador? 

9. Enfrentou dificuldades para se adequar à regulamentação brasileira?  

 Sim Não   Quais? 
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X
Responsável pelo preenchimento

Cargo

10. Custo obtenção da certificação brasileira? 

11.Custo anual para manutenção do certificado? 

12. Sua produção é comercializada em: 

a) feiras    Sim Não   b) lojas especializadas   Sim Não 

c) Supermercados   Sim Não  d) Indústrias   Sim Não 

13. Sua produção tem ligação com :  Associação. Qual?   Empresa . Qual? 

14. O volume comercializado tem:  aumentado   diminuído   ficado estável 

15. A que você atribui tal acontecimento? 

16. Os produtos certificados são comercializados fora do Município onde foram produzidos? 

  sim    não 

17. Os produtos certificados são comercializados fora do Estado onde foram produzidos? 

 sim   não 

18. Os produtos certificados são comercializados fora do País onde foram produzidos? 

 sim  não 

Em caso positivo: necessita de outra certificação?   sim  não 

19. Que outras certificações sua produção possui e qual o organismo certificador? 

 

20. De um modo geral, você considera a regulamentação brasileira positiva ou negativa para o 

desenvolvimento da sua produção e da produção orgânica brasileira? Justifique. 
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ANEXO 3 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DO CONSUMIDOR 

C) PERFIL DO CONSUMIDOR 

Nome:        Idade:            Sexo: Fem        Masc 

Profissão:         Faixa Salarial (Mil Reais):   1 >$  1 <$< 2  2<$<5  $>5 

E-mail / telefone: 

Estado Civil: Solteiro(a)  Casado(a)  Divorciado(a) Viúvo(a)   Filhos: Sim   Não 

Grau de escolaridade:  Fundamental    Médio      Superior Incompleto Superior 

Entende bem o conceito de produto orgânico: Sim         Não 

Conhece bem a diferença entre um produto orgânico e um convencional: Sim         Não 

D) PERFIL DE CONSUMO E OUTRAS INFORMAÇÕES 

1. Consumidor: Ocasional           Habitual 

2. Desde quando consome produtos orgânicos? 2011  Anos anteriores 

3. Por qual(s) motivo(s) Você consome alimentos orgânicos? 

Saúde    Aspectos Sensoriais       Aspectos Ambientais      Outros 

4.Produtos consumidos: Origem Vegetal  Origem Animal  In natura Industrializados   

5. Por qual motivo você NÃO consome outros produtos de orgânicos? 

Preço    Indisponibilidade  no mercado    Desconfiança       Desconheço outros 

6.  Onde costuma comprar? Feiras locais  Lojas especializadas  Supermercados   

7. Compensa pagar mais pelo produto orgânico? Sim    Não 

8. Após o consumo de certo produto orgânico, você volta a consumir o convencional?  

Sim       Não 

9. Como você identifica um produto orgânico no momento da compra? 

O termo “orgânico” no rótulo  Selo   Informações do Vendedor   Não identifico 

10. Você consome APENAS produto orgânico certificado (com selo)? Sim         Não  

12. Você já ouviu falar sobre a regulamentação de produtos orgânicos? Sim         Não 

11. Caso positivo, como ficou sabendo sobre a regulamentação de produtos orgânicos? 

TV    Internet   Jornais/Revistas    Feiras Locais   Não Lembro     Outros 

13. Você conhece o selo (único) brasileiro de certificação orgânica? Sim         Não 

14. A regulamentação aumenta sua confiança em produtos orgânicos?  Sim  Não 
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15. Você pretende que seu consumo: mantenha-se estável    Aumente  Diminua 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 


