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ORIGEM – Certificação Orgânica 

ANOS 40: Primeiras normas orgânicas (associações de agricultores) 

ANOS 60 a 80: Primeiras normas governamentais (voluntárias) 

ANOS 70: Criação da IFOAM (Federação Internacional dos 

Movimentos de Agricultura Orgânica) - Versailles, França 05/11/72 

Organização País 

Nature et Progrès França 

Rodale Press (Rodale Institute) EUA 

Soil Association Reino Unido 

Soil Association of South Africa  África do Sul 

Biodynamic Association Sweden Suécia 



ORIGEM – Certificação Orgânica 

Os circuitos de comercialização de produtos orgânicos 

se alongam... 

1991: Regulamentação da CEE (2092) 

1994: Início das discussões no Brasil 

2010: Vigência do marco legal no Brasil 
 



Certificação por auditoria - a proliferação de Selos 



A invenção brasileira - Os Sistemas 

Participativos de Garantia – SPGs / PGS 



Feira Ecológica de Coolméia – Porto Alegre - 1989 

Certificação Participativa: Agricultor – Consumidor - 1991 



Rede Ecovida de 

Certificação  

Participativa – 1998   



Constituição do Grupo de Agricultura 

Orgânica – GAO – elaboração do marco 

legal brasileiro de AO – 2002 



Realização do Encontro 
Internacional de Certificação 

Alternativa – Torres, 2004 
 



Verificação por  

Pares II 

(olhada externa) 

Verificação por  

outras partes 

(consumidores) 

desejáveis 

Declaração do  

fornecedor 

(jurada) 

Verificação por  

pares 

(visitas cruzadas) 

imprescindíveis 

Declaração de  

Conformidade 
Mecanismos de Verificação da Conformidade 

Regras ou Normas estabelecidas 

Etapa 

1  

Etapa 

2  
Etapa 

3 

Declaração do fornecedor com controle social  

SPGs –Definição  



Legislação Brasileira sobre 
Agricultura Orgânica 

  Lei 10.831 de 23 de dezembro de 2003; 

  Decreto nº 6323 de 27 de dezembro de 2007. 

 Art. 1 -  As atividades pertinentes ao desenvolvimento da 

agricultura orgânica, definidas pela Lei número 10.831, de 23 

de dezembro de 2003, ficam disciplinadas por este Decreto; 

 O decreto cria o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 

Orgânica, SisOrg, composto pelo Ministério da Agricultura, 

órgãos de fiscalização dos estados e organismos de avaliação da 

conformidade orgânica. 

  Decreto 7.048 de 23.12.09 altera decreto 6.323 de 

27.12.07 dá nova redação ao art. 115 do Decreto no 

6.323, de 27 de dezembro de 2007. 



IN Conjunta SDA - SDC - Anvisa – IBAMA - nº 1 de 24 / 05 / 11. 

Estabelecer os procedimentos para o registro de produtos 

fitossanitários com uso aprovado para a agricultura orgânica, na 

forma dos Anexos I e II à presente Instrução Normativa. 

  

IN conjunta n⁰ 17 de 28 de maio de 2009. (MAPA-MMA) 

Aprovar as normas técnicas para a obtenção de produtos orgânicos 

oriundos do extrativismo sustentável orgânico. 

  

IN Conjunta SDA-SDC nº 02 de 02 de Junho de 2011 

Estabelecer as especificações de referência de produtos 

fitossanitários com uso aprovado para a agricultura orgânica. 

Instruções Normativas 



IN 17 de 18 de junho de 2014. 

Estabelecer o Regulamento Técnico para os Sistemas 

Orgânicos de Produção, bem como as listas de substâncias e 

práticas permitidas para uso nos Sistemas Orgânicos de 

Produção 

  

IN 18 de 28 de maio de 2009  

Aprova o regulamento técnico para o processamento, 

armazenamento e transporte de produtos orgânicos. 

  

IN 19 de 28 de maio de 2009 

Aprova os mecanismos de controle e informação da qualidade 

orgânica. 

  



IN 21 de 11 de maio de 2011 - Revoga a IN 16 de 11 de junho de 2014 

IN 23 de 1 de junho de 2011 - Têxteis Orgânicos Derivados do Algodão. 

IN Conjunta 24 de 1 de junho de 2011 (Processamento) 

IN 28 de 8 de junho de 2011. (Organismos aquáticos). 

IN 37 de 2 de agosto de 2011 (Cogumelos comestíveis). 

IN 38 de 2 de agosto de 2011 (Produção de sementes e mudas) 

IN 46 de 6 de outubro de 2011 (regulada pela IN 17/2014) 

IN 16 Regulamento da Produção Orgânica – anexo Portaria 990 de 2013 

IN 50 de 5 de novembro de 2009 - Selo 

IN 13 de 28 de maio de 2015  STPOrg e CPOrg-UF 

IN Conjunta-SDA / SDC-nº-2-de-4-de-abril-de-2012.-Anexo-II 

IN Conjunta DAS / SPRC nº 1, de 6 de novembro de 2015 



Sistema Participativo de Garantia - 

SPG 

Controle Social para Venda Direta 

Certificação por Auditoria 

SEM CERTIFICAÇÃO  

A qualidade dos produtos orgânicos 

produzidos no Brasil é garantida de três 

diferentes maneiras: 



Certificação por auditoria – por terceira 

parte 

  O produtor contrata uma empresa, quando julga que 

está apto a ser certificado. Características: 

 Isenção, neutralidade como fonte da credibilidade; 

 Acreditada no INMETRO (ISO65) e credenciada no Mapa; 

 Utiliza métodos estabelecidos por normas internacionais; 

 Normalmente inspeciona a UP no mínimo 1 vez por ano; 

 O produtor paga pelo serviço prestado pela certificadora; 

 A certificação pode ser pedida por um produtor sozinho ou 

em grupo. 



Passos para montar uma OCS -   

Organização de Controle Social 



OCS – Organização de Controle Social 

Organização (associação, cooperativa ou  

grupo informal) à qual os produtores  

familiares orgânicos estão ligados 

 e que possua um processo próprio de  

controle sobre a produção orgânica de  

seus associados 



Algumas observações sobre uma OCS 
 
 A Garantia de Qualidade Orgânica é de responsabilidade 

de todos os membros da OCS. 

 

 Os membros não precisam ser somente agricultores 

familiares, podem ser técnicos, consumidores, etc. (isso 

dará mais consistência para o processo de controle 

social). Detalhe importante: quem produz deve 

obrigatoriamente ser agricultor familiar. 

 

 Livre acesso do consumidor à propriedade 

 

 A Certificação é facultativa 



1) Tomar conhecimento da 

legislação que trata do assunto 



IN19 - CAPÍTULO III - DO CONTROLE SOCIAL 

NA VENDA DIRETA DE PRODUTOS 

ORGÂNICOS SEM CERTIFICAÇÃO 
 

Art. 96. A comercialização em venda direta deverá ser 

realizada por agricultores familiares vinculados a 

organizações de controle social, cadastradas no MAPA ou 

em outro órgão fiscalizador conveniado, da esfera federal, 

estadual ou distrital.  

 

§ 1° No momento da comercialização, o agricultor familiar 

poderá estar representado por um produtor ou membro de 

sua família inserido no processo de produção e que faça 

parte da sua própria estrutura organizacional. 

 



 

§ 2° Reclamações acerca de irregularidades referentes 

ao processo de comercialização em venda direta, sem 

certificação, devem ser encaminhadas aos órgãos 

fiscalizadores. 

 

Art. 97. A Organização de Controle Social deverá 

possuir processo próprio de controle, estar ativa e 

garantir o direito de visita pelos consumidores assim 

como o livre acesso do órgão fiscalizador às unidades 

de produção a ela vinculadas. 

 

Art. 98. A Organização de Controle Social poderá, 

quando necessário, consultar a CPOrg da unidade da 

federação onde estiver situada sobre decisões técnicas 

que lhe estejam imputadas pelos regulamentos.  



Seção I - Do Cadastramento da 

Organização de Controle Social 

 

Art. 99. Para se cadastrar a Organização de 

Controle Social junto ao órgão fiscalizador, o 

interessado deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

I - formulário de Solicitação de Cadastro de 

Organismo de Controle Social nos termos do 

Anexo V desta Instrução Normativa; 

II – formulário dos dados cadastrais de cada 

produtor (Anexo VI); 



III – formulário de Termo de Compromisso com a 

Garantia da Qualidade Orgânica, nos termos do 

Anexo VII, desta Instrução Normativa, preenchido 

e assinado por todos os membros, 

comprometendo-se com o cumprimento das 

regulamentações técnicas; 

 

IV - descrição acerca do procedimento para o 

controle social sobre a produção e comercialização 

dos produtos de forma a garantir que todos estão 

cumprindo os regulamentos técnicos e a assegurar 

a rastreabilidade dos produtos; e 

 

V - declaração oficial que comprove a condição de 

agricultor familiar dos seus membros. 

 



Seção II - Das Obrigações da Organização de 

Controle Social 
 
Art. 100. A OCS deverá comunicar ao órgão fiscalizador as 

inclusões, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, e as 

exclusões, no prazo máximo de 7 (sete) dias, de agricultores 

familiares na organização de Controle Social. 

 

Art. 101. A OCS deverá recolher a Declaração de Cadastro 

de Produtor Vinculado à OCS do agricultor familiar que for 

excluído da estrutura organizacional, notificando ao órgão 

fiscalizador quando da impossibilidade de fazê-lo.  

 

Art. 102. A OCS deverá atualizar junto ao órgão fiscalizador, 

no mínimo uma vez ao ano, as listas dos principais produtos 

e quantidades estimadas de produção, por unidade de 

produção familiar. 



2) Preencher a documentação 

necessária 



 Documento  de identificação 

da organização  requerente  

Somente assina o formulário o 

representante legal da 

organização 

Este formulário apresenta  

Termo de Compromisso  onde 

consta que os membros da 

organização tem pleno 

conhecimento dos requisitos 

para o cadastro e que se 

comprometem a fornecer  todas 

as informações  necessárias para 

o Cadastro no Órgão 

Fiscalizador. 



 Documento  de identificação 

de cada um dos produtores 

membros da organização 

 No campo “atividades 

produtivas” devem ser descritas 

as principais culturas/criações e 

produtos obtidos na 

propriedade. Nesse campo deve 

ser informado a estimativa da 

produção anual  de cada 

atividade descrita e indicado o 

local onde são comercializados 

os produtos. Podem ser 

utilizadas quantas linhas forem 

necessárias. 



 Deve constar a identificação e assinatura de cada um dos membros 

da organização. Observar se as informações estão legíveis. 

 Documento  onde 

os membros da OCS 

declaram que têm 

pleno conhecimento 

dos regulamentos 

técnicos da produção 

orgânica e que se 

responsabilizam pelo 

cumprimento das 

regras que garantam 

a qualidade orgânica 

dos produtos 



Deve ser apresentado a Declaração de 

Aptidão ao PRONAF de todos os agricultores 

familiares ligados à organização 



É importante constar os seguintes itens no documento: 

 Como se dá a comercialização: quais membros a 

executam, em que local, ...  

 O que se produz, qual a capacidade produtiva; 

 Registros de produção (data da colheita, produtos 

colhidos, quantidade); 

 Como são os procedimentos para controle do que é 

comercializado; 

Descrição dos procedimentos de rastreabilidade; 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE CONTROLE  

DA PRODUÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO  



3) Encaminhar para a delegacia 

regional do MAPA - CPOrg 



Passos para montar uma OPAC -   
Organismo Participativo de Avaliação da 

Conformidade 



Tomar conhecimento da 

legislação que trata do assunto 

- Instrução Normativa 19 - 



Seção I - Do Credenciamento dos Organismos 

de Avaliação da Conformidade Orgânica 

§ 3º O credenciamento dos Organismos 

Participativos de Avaliação da Conformidade 

Orgânica (OPAC) deverá ser precedido de auditoria 

sob responsabilidade da Coordenação de 

Agroecologia - COAGRE. 

 

Art. 8°. O OAC, ao protocolar o pedido de 

credenciamento na Superintendência Federal de 

Agricultura da unidade da federação onde está 

sediada, deverá definir o(s) escopo(s) em que vai 

atuar. 

 



Parágrafo único. Os escopos a que se refere o caput deste artigo são: 

I - produção primária animal; 

II - produção primária vegetal; 

III - extrativismo sustentável orgânico; 

IV - processamento de produtos de origem vegetal; 

V - processamento de produtos de origem animal; 

VI - processamento de insumos agrícolas; 

VII - processamento de insumos pecuários; 

VIII - processamento de fitoterápicos; 

IX - processamento de cosméticos; 

X - processamento de produtos têxteis; 

XI - comercialização, transporte e armazenagem; e 

XII - restaurantes, lanchonetes e similares. 

Seção I - Do Credenciamento dos Organismos de 

Avaliação da Conformidade Orgânica 



Organismo Participativo de 

Avaliação da Conformidade - OPAC - 

É uma organização que assume a responsabilidade 

formal pelo conjunto de atividades relacionadas com 

a produção orgânica em um SPG: 

• emissão de documentos (certificados) 

• organização e controle dos documentos 

• apontar não-conformidades e propor ações preventivas 

e corretivas 

• estabelecimento de penalidades 



Características importantes de um 

SPG/OPAC: 

O Estatuto deve prever que na estrutura da 

organização existam: 

•  COMISSÃO DE AVALIAÇÃO  

•  CONSELHO DE RECURSOS 

 A Verificação de conformidade prevê dois 

momentos: 

 VISITA DE PARES 

 VISITA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO (Comitê de Verificação)  



VISITA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO  

(Comitê de Verificação) 

A comissão de avaliação é composta por representantes 

dos grupos que compõe o núcleo podendo ter a presença 

de pessoas ligadas a outros núcleos. 
 

 A visita ocorre quando: 

  o grupo solicita a inclusão de novos fornecedores 

  na verificação da conformidade de fornecedores 

certificados 

  no acompanhamento da correção de não -

conformidades 

  na avaliação do cumprimento de penalidades 



VISITA DE PARES 

 

• É realizada por pessoas que estão ligados de 

forma mais próxima ao fornecedor (pessoas do 

grupo), podendo haver a participação de 

consumidores e técnicos ligados ao núcleo. 

• A visita de pares também é uma visita de 

verificação, que integra a verificação da 

conformidade.  

• São realizadas em momentos adicionais às visitas 

da Comissão de Avaliação.  



2) Fornecer a documentação 

necessária 



Documentos para o credenciamento: 
 

1. COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 
 

2. ATOS CONSTITUTIVOS (Estatuto, Regimento Interno e 

Contrato Social) 
 

3. MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 
 

4. NORMAS DE PRODUÇÃO ORGÂNICA 
 

5. LISTAGEM DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO 

CONTROLADAS  

1. Nome do produtor, endereço, área e produtos cultivados 

2. Nome da empresa, endereço, produtos elaborados 



3) Encaminhar para a delegacia 

regional do MAPA – CPOrg e 

aguardar a visita de 

credenciamento  



Gracias!!! 

Laércio Meirelles 

Centro Ecológico - Ipê RS 

51 99977 1902 

laerciomeirelles@gmail.com 

www.centroecologico.org.br  
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