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1. APRESENTAÇÃO 
 

A Diaconia é responsável pela coordenação do Projeto Algodão em Consórcios 

Agroecológicos, conta com apoio financeiro da Laudes Foundation, o Fundo Internacional para 

Desenvolvimento da Agricultura – FIDA por meio do Projeto AKSAAM/Universidade Federal de 

Viçosa (UFV)/Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável (IPPDS)/FUNARBE e 

Inter-American Foundation (IAF), vem sendo implementado em parceria com a Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), Organizações da Sociedade Civil Organizada (ONGs) e os Organismos 

Participativos de Avaliação da Conformidade Orgânica (OPACs).  

O Projeto tem como foco principal o fortalecimento dos Sistemas Participativos de 

Garantia (SPGs) ligados aos OPACs na perspectiva de promover a produção orgânica e 

construção de uma economia inclusiva e regenerativa para famílias agricultoras no semiárido do 

Nordeste do Brasil. Ele está em execução num formato em rede de parcerias para fortalecer os 

OPACs, desde 2018. Esta iniciativa atua em 7 território rurais da região semiárida do Nordeste 

do Brasil,  com o seguinte arranjo institucional: Sertão do Pajeú/PE – ONG Diaconia e OPAC-

ASAP/PE; Sertão do Araripe/PE – ONGs Chapada e Caatinga e OPAC-ECOARARIPE/PE; Sertão do 

Cariri/PB – ONG Arribaçã e OPAC-ACEPAC/PB; Serra da Capivara/PI – ONG Caritas SRN e OPAC-

APASPI/PI; Sertão do Apodi/RN – ONG Diaconia e OPAC ACOPASA/RN; Alto Sertão Alagoano/AL 

– ONG Instituto Palmas e OPAC-Flor de Caraibeira/AL; Alto Sertão Sergipano/SE – ONG CDJBC e 

OPAC-ACOPASE/SE. 

O Projeto busca fortalecer organizações regionais e fomentar uma rede integrada de 

famílias agricultoras ligadas à produção agroecológica com certificação orgânica participativa e 

à luz das dinâmicas na região. A Diaconia coordena ações que buscam contribuir, 

gradativamente, com a elaboração de ferramentas que reforcem a autonomia dos OPACs na 

perspectiva do controle da qualidade orgânica em unidades familiares produtivas (UFPs). 

Neste contexto, o Projeto tem promovido a realização, nos diversos territórios, de 

Encontros de Formação e de Aprendizagem. O objetivo deste caderno é oferecer sugestões de 

conteúdos e metodologias para serem trabalhadas nos Encontros de Aprendizagem sobre a 

avaliação da conformidade orgânica nos SPGs, de forma que os momentos de coletivos 

contribuam para a construção e disseminação do conhecimento sobre o tema, e para a 

animação dos processos participativos de avaliação da conformidade orgânica. 
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2. VISÃO GERAL DE ATIVIDADES E DOCUMENTOS RELACIONADOS À 

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE ORGÂNICA EM SISTEMAS 

PARTICPATIVOS DE GARANTIA (SPGs) 
 

É importante que as famílias participantes do SPG tenham uma boa compreensão das 

atividades e dos documentos principais que fazem parte do processo de avaliação que visa gerar 

a credibilidade orgânica da produção. A Figura 01 apresentada a seguir, baseada na experiência 

dos SPGs-OPACs que fazem parte do Projeto, resume as principais atividades e as respectivas 

esferas nas quais elas acontecem. 

O processo de avaliação da conformidade orgânica, com seus respectivos documentos 

e atividades está subdividido em quatro esferas: 1- Esfera da família agricultora; 2- Esfera 

relacionada ao grupo local; 3- Esfera relacionada aos núcleos; 4 – Esfera relacionada ao OPAC 

do território. 

 

Figura 01. Figura representativa dos SPGs que fazem parte do Projeto Algodão em Consórcios Agroecológicos 

 

 

 

 

 

 

FAMÍLIAS 
AGRICULTORAS
Unidades Produtivas -

comunidades/
assentamentos

GRUPOS     LOCAIS
Comissão de ética local (3 
membros)
“Revisão de pares” de 
todas as unidades 
produtivas (100%)

NÚCLEOS 
(aproximação de 

grupos locais)
Unidade de 

Aprendizagem e 
Pesquisa Participativa 
(UAP) e agricultor/a 

multiplicador/a

06/04/2020

AUDITORIA

OPAC (Território)

Comissão de avaliação (2 de cada 
grupo) 

Avalia a conformidade orgânica

Conselho de recursos 
Avalia questionamentos e 
recursos 

OPAC – ORGANISMO PARTICIPATIVO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE

(SPG - SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTIA)
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- As famílias agricultoras 

A primeira esfera – a família agricultora – é onde tudo começa e são geradas as principais 

informações para avaliar a credibilidade orgânica. Além de produzir em conformidade com a 

legislação de orgânicos do Brasil (Lei, Decretos e Instruções Normativas), a família deve ter um 

plano de manejo da UFP e um caderno de campo onde se anotam todas as informações 

importantes sobre o manejo da UFP.  

Quadro 01 – Atividades de avaliação da conformidade orgânica de responsabilidade da família 

agricultora e os documentos correspondentes. 

Família agricultora 

Atividades relacionadas com a Avaliação 
da Conformidade Orgânica 

Documentos relacionados 

Produzir em conformidade com a Lei dos 
orgânicos (nº 10.831 de 23 de dezembro de 
2003) e as instruções normativas IN 46/2011 
alterada pela IN 17/2014 - MAPA 

- Plano de manejo, incluindo o termo de 
compromisso da família e croqui da área;  
- Caderno de campo, com registro de: 
entrada de insumos, diário das atividades 
desenvolvidas na área de produção, visitas 
recebidas e participação de encontros, 
reuniões, oficinas etc 

Participar das atividades coletivas dos grupos 
Lista de presença das reuniões do grupo 
local, no livro de ata de formalização 

 

 - O Grupo local 

Cabe à segunda esfera – grupo local – a realização do que é, provavelmente, o conjunto 

mais importante de atividades para avaliação da conformidade orgânica. É nos grupos locais que 

são formadas as comissões de ética, que têm como primeira responsabilidade de visitar 100% 

das famílias que desejam obter o certificado orgânico para a sua produção no referido ciclo 

anual. Um roteiro de visitas ajuda a comissão observar e registrar os diversos aspectos 

relevantes para este processo, além de observar o plano de manejo da UFP e o caderno de 

campo com os registros das informações realizados pela família. Ao final sempre conversam com 

as famílias visitadas e fazem o registro, no caderno de campo da família, sobre a visita. 

No SPG, este momento não deve ter conotação de fiscalização, deve ser um momento 

de se fortalecer enquanto grupo produtivo e de gerar confiança para fora, pensando nas pessoas 

que estão longe dos campos produtivos. Estas visitas são momentos importantes de trocas de 

experiências entre as famílias e de reflexão coletiva sobre o que está sendo feito na UFP visitada 

e nas outras unidades também. Além disso, o momento deve propiciar o registro de informações 

sobre aquilo que pode ainda ser melhorado no âmbito da agroecologia e sustentabilidade. 
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Quadro 02 – Atividades de avaliação da conformidade orgânica de responsabilidade do grupo 

local e os documentos correspondentes.  

Grupo local 

Atividades da Avaliação da Conformidade Orgânica Documentos relacionados 

Criação / organização do grupo local 

Livro (do grupo) com ata da reunião de 
constituição do grupo local e assinatura 
dos/as participantes; cadastro (fichas) 
das unidades produtivas dos membros 
do grupo local 

Reuniões regulares do grupo local 
Atas contidas no livro do grupo local, 
com lista de presença 

Formação da comissão de ética local 
Ata de constituição da comissão de 
ética local, no mínimo de 3 pessoas 

Família interessada em pedir ou renovar o 
‘Certificado de Conformidade Orgânica’ em sua 
produção, solicita em seu grupo local vista da 
Comissão de Ética local 

Solicitação de ‘Certificado de 
Conformidade Orgânica’ junto com 
‘Plano de Manejo’ e ‘Termo de 
Compromisso’ da Família, afirmando 
que conhece e atende as regras de 
funcionamento do SPG 

Comissão de ética local visita 100% das unidades 
produtivas que solicitam o ‘Certificado de 
Conformidade Orgânica’ 

Roteiro de visita (igual ao OPAC); 
Relatório de visita preenchido, com 
registro de eventuais não 
conformidades e respectivas medidas 
de correção, e parecer sobre aptidão 

Registro de recomendações da comissão de ética 
local no caderno de campo 

Recomendações no caderno de campo 

Reunião do grupo local para aprovar o resultado das 
visitas da comissão de ética local  

Roteiro de visita preenchido (igual ao 
OPAC) 

Registros no livro de atas do grupo local, 
incluindo as recomendações das visitas 
da comissão de ética local, 
evidenciando prazos; e pareceres sobre 
a aptidão de cada UFP visitada  

 

- Os Núcleos 

Com objetivo de melhorar o funcionamento dos SPGs e distribuir as responsabilidades, a terceira 

esfera – os núcleos – é uma esfera criada recentemente no âmbito do Projeto. Em cada núcleo 

tem um agricultor ou agricultora multiplicador/a do conhecimento, além de uma Unidade de 

Aprendizagem e Pesquisa Participativa – UAP, onde serão conduzidos processos de 

aprendizagem e pesquisa participativa. É a partir dos núcleos que serão realizados os processos 

anuais de avaliação da conformidade orgânica. Especificamente sobre a avaliação da 

conformidade orgânica, em cada núcleo serão realizados, anualmente, 6 encontros de 
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aprendizagem anuais que cuidarão de compartilhar o conhecimento sobre o tema entre as 

famílias agricultoras e de animar os processos para dar conta do ciclo anual do SPG. 

Quadro 03 – Atividades de avaliação da conformidade orgânica de responsabilidade do núcleo 

e os documentos correspondentes. 

Núcleo – Unidade de Aprendizagem e Pesquisa Participativa (UAP) – Agricultor ou 
Agricultora Multiplicador/a do Conhecimento 

Atividades da Avaliação da Conformidade 
Orgânica 

Documentos relacionados 

Encontros de aprendizagem sobre o funcionamento 
do SPG, normas técnicas da produção orgânicas e 
boas práticas para produzir o algodão em consórcios 
agroecológicos 

Registro nos cadernos de campo e livros 
dos grupos 

Realização de experimentos / testes de novas 
práticas / ferramentas. 

Registro de informações colhidas a 
partir dos experimentos / testes 

 

- Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade Orgânica (OPAC) 

Por fim, e não menos importante para a consolidação do processo de avaliação da 

conformidade orgânica, a quarta esfera do SPG é constituído pelo Organismo Participativo de 

Avaliação da Conformidade (OPAC). As famílias e os grupos locais acima mencionados associam-

se ao OPAC. Cabe a esta entidade, que tem que se constituir formalmente em entidade jurídica, 

verificar e atestar que os produtos e os estabelecimentos de agricultores e agricultoras atendam 

às exigências da regulamentação orgânica. O OPAC assim constituído deve criar uma Comissão 

de Avaliação e um Conselho de Recursos, a serem formados por representantes dos grupos 

locais associados. 

A Comissão de Avaliação, integrada por representantes de todos os grupos locais 

relacionados com o OPAC, é o órgão responsável pela realização das visitas ‘externas’ ou 

‘cruzadas’, no processo de verificação da conformidade orgânica. Nestas visitas é feita uma 

revisão do trabalho realizado pelas comissões de ética dos grupos locais. 

Nas ‘visitas externas’ é utilizado novamente o roteiro de visitas. Este processo de 

‘revisitação’ é feito por participantes de outros grupos e, da mesma forma que nas primeiras 

visitas, geram conversas e registro de informações. Em muitos casos, este tipo de visita tem sido 

feito em todas as UFPs pertencentes ao OPAC. Mas, as normas permitem que as visitas 

‘externas’ sejam feitas numa ‘amostra’ de um percentual das famílias dos grupos, sendo que o 

tamanho desta amostra não pode ser menor que a raiz quadrada do número total de famílias 
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vinculadas/interessadas no processo de certificação do SPG1. Mas, caso seja identificada alguma 

insegurança na informação gerada, recomenda-se visitação de todas as UFPs. Com a criação dos 

núcleos, o Projeto estima ser interessante efetuar as visitas ‘cruzadas’ entre grupos locais 

pertencentes ao mesmo núcleo, para evitar grandes deslocamentos. 

No caso de haver apelações, reclamações e recursos apresentados contra decisões de 

certificação (não conformidades), estes deverão ser analisados pelo Conselho de Recursos do 

OPAC, formado por agricultores e agricultoras desta organização (eleitos para exercer tal função 

pela Assembleia Geral). Ademais, a Comissão Técnica do OPAC tem o papel de se pronunciar 

quando solicitada por membros do OPAC acerca de utilização de insumos, práticas e outros à 

luz da legislação dos orgânicos.  

Quadro 04 – Atividades de avaliação da conformidade orgânica de responsabilidade do OPAC e 

documentos correspondentes. 

 
SPG - OPAC 

Atividades da Avaliação da Conformidade 
Orgânica 

Documentos relacionados 

Definição das instâncias e procedimentos 
necessários ao funcionamento do SPG 

Manual Operacional de funcionamento 
do OPAC (este documento relata como 
deve funcionar o sistema nas diversas 
instâncias: família, grupo local, OPAC) 

Caso ainda não exista a Comissão de Avaliação - 
Formação da Comissão de Avaliação do OPAC 
(cada grupo local deve indicar 2 representantes) 

Cada grupo local indica 2 representantes 
por escrito, e registra estas indicações no 
seu livro de atas.   Registro dos membros 
da comissão de avaliação no livro de atas 
do OPAC  

Reunião de planejamento das visitas ‘externas’ ou 
‘cruzadas’ da Comissão de Avaliação - 
Representante dos grupos levam para a comissão 
de avaliação do OPAC as solicitações de avaliação 
da conformidade orgânica (solicitação + plano de 
manejo + termo de compromisso) que foram 
aprovadas localmente. O roteiro / calendário das 
visitas de verificação externas é elaborado com 
base nestas informações 

Calendário de visitas do conjunto das 
Subcomissões de Verificação2 do OPAC 

 
1 Exemplo de cálculo do tamanho da amostra: Se o número total de UFPs / famílias do Território que querem fazer 
avaliação da conformidade for de 23, então a amostra terá de ser de, no mínimo, 5 UFPs (já que 5 é maior que a raiz 
quadrada de 23, que é de 4,795). Sendo o número total de UFPs interessadas igual ou menor que 9, não é permitida 
a realização destas visitas ‘externas’ por amostragem.  
2 Normalmente a Comissão de Avaliação forma diversas Subcomissões de Verificação para realizar as visitas 
‘cruzadas’, já que não é viável que toda a Comissão de Avaliação participe de todas as visitas que devem ser realizadas.  
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SPG - OPAC 

Atividades da Avaliação da Conformidade 
Orgânica 

Documentos relacionados 

Realização das visitas externas ou cruzadas -   
Funcionamento da Comissão de Avaliação, (a visita 
deve ser realizada por 3 pessoas da Comissão de 
Avaliação)  

Roteiro de visita do OPAC 

Registro dos resultados das visitas ‘externas’ ou 
‘cruzadas’, incluindo as recomendações da 
Comissão de Avaliação para as unidades familiares 
produtivas 

Relatório das visitas externas ou cruzadas, 
incluindo uma tabela com 
recomendações para as unidades 
produtivas 

Reunião com o grupo local para apresentar o 
resultado das visitas ‘cruzadas’ da Comissão de 
Avaliação 

Elaboração de ata (no livro de atas do 
grupo local) de reunião realizada para 
apresentar o resultado da visita ‘cruzada’  

Reunião da Comissão de Avaliação para consolidar 
o resultado de todas as visitas cruzadas 

Lista de UFPs que passaram pela avaliação 
da conformidade orgânica 

Assembleia do OPAC para aprovar o resultado da 
certificação orgânica participativa e entregar 
certificados 

Ata de assembleia no livro de atas do 
OPAC 

OPAC atualiza o Cadastro Nacional de Produtores 
Orgânicos - MAPA 

Cadastro Nacional de Produtores 
Orgânicos, com as UFPs certificadas do 
OPAC registradas no Sistema Brasileiro de 
Avaliação da Conformidade Orgânica 
(SisOrg) 

 

3. PLANEJANDO OS ENCONTROS DE APRENDIZAGEM E O CICLO 

ANUAL DE ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDIDADE 

ORGÂNICA EM SISTEMAS PARTICIPATIVOS DE GARANTIA (SPGs) 
 

Os encontros de aprendizagem deverão acompanhar o ciclo anual das atividades dos 

SPGs, servindo para animar os processos de avaliação da conformidade orgânica, além de sua 

função de construção e disseminação participativa do conhecimento. 

A seguir apresentamos uma proposição de calendário que busca combinar os momentos 

de realização dos encontros de aprendizagem sobre a avaliação da conformidade orgânica com 

o ciclo anual de atividades que precisa ser percorrido para tal. 

Quadro 05 – Proposta de calendário para a realização dos encontros de aprendizado sobre 

Avaliação da Conformidade Orgânica em SPGs. 
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Encontros de aprendizagem nos núcleos 

Calendário 
recomendado 

para os 
encontros 

Calendário 
recomendado para os 

documentos 
finalizados 

Encontro 1 

Atividades e documentos das famílias 
e formalização dos grupos (plano de 
manejo, caderno e formalização dos 
grupos) 

Até fevereiro 
Plano de Manejo - até 
abril e caderno de 
campo até outubro 

Encontro 2 
Visitas locais e documentos 
relacionados (roteiro e registro de 
recomendações da comissão de ética) 

abril 

Roteiro de visita e 
recomendações da 
Comissão de Ética: ata 
no livro do grupo local, 
caderno de campo e 
tabela para a comissão 
de avaliação)  

Encontro 3 

Formação da Comissão de Avaliação, 
análise dos documentos enviados 
pelos grupos locais e documentos de 
constituição 

junho 
Agenda das visitas 
‘cruzadas’  

Encontro 4 

Visitas cruzadas e documentos 
relacionados (roteiro de visita e tabela 
de recomendação a partir da comissão 
de avaliação) 

agosto 

Roteiro de visita e 
tabela de 
recomendação a partir 
da comissão de 
avaliação  

Encontro 5 
Reunião da comissão de avaliação 
para consolidar o resultado das visitas 
cruzadas 

setembro 

Lista de agricultores/as 
aptos/as ao cadastro no 
SisOrg e certificado 
orgânico do OPAC 

Encontro 6 

Assembleia para aprovar o resultado 
da avaliação da conformidade 
orgânica e gerar os certificados da 
produção orgânica 

outubro 

Aprovação da Lista de 
agricultores/as 
aptos/as ao cadastro no 
SisOrg e entrega do 
certificado orgânico do 
OPAC  

 

 

4. OPÇÕES DE TEMAS E METODOLOGIA PARA OS ENCONTROS DE 

APRENDIZAGEM DOS SISTEMAS PARTICIPATIVOS DE GARANTIA 

(SPGs) 
 

Este capítulo disponibiliza opções de conteúdo e metodologias de trabalhar nos 

encontros de aprendizagem sobre os SPGs. É importante que todas as famílias do SPG tenham 

acesso à informação. Portanto, mesmo estes momentos nucleados devem gerar outros 

momentos de disseminação deste conhecimento nos grupos locais.  
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O material didático disponibilizado neste caderno, no Protocolo e as informações 

contidas nos documentos do OPAC (Estatuto, Regimento Interno e Manual de Procedimentos) 

e na legislação brasileira devem estar acessíveis para todos os grupos que fazem parte do SPG. 

 

4.1  Encontro de aprendizagem 1 – Documentos base das famílias para 

avaliação da conformidade orgânica  
 

Atividade 1 – Leitura do Protocolo de Boas Práticas para o Roçado de Algodão em Consórcios 

Agroecológicos – Resumo de regras principais para conformidade orgânica (o que pode e o 

que não pode)3 

A leitura deve ser, de preferência, coletiva e participativa 

onde podem ter pausas para dúvidas e observações. 

Este estudo das normativas é uma demanda sempre 

recorrente nos encontros de aprendizagem sobre avaliação da 

conformidade orgânica. Todas as famílias querem saber como 

produzir em conformidade com a Legislação. Produzir em 

conformidade orgânica é a primeira obrigação da família 

agricultora que quer fazer parte do grupo de agricultores 

cadastrados no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do SisOrg. Esta leitura traz um 

resumo dos principais pontos discutidos em momentos de aprendizagem anteriores, mas esta 

leitura não elimina a necessidade de se ter acesso as Instruções Normativas que ditam as normas 

técnicas da produção orgânica no Brasil. 

Atividade 2 – Preenchimento do Plano de Manejo – atividade prática de preenchimento do 

plano de manejo 

Sempre que tiver famílias novas é necessário dedicar um tempo da formação para 

preenchimento do plano de manejo da unidade produtiva. Este plano faz parte dos documentos 

necessários para certificação orgânica participativa. Ele precisa ser elaborado por cada família 

agricultora que participa do SPG. Geralmente, a sua elaboração gera muitas dúvidas.  

Existe um modelo que orienta a elaboração deste plano (ver modelo no ANEXO, 

Documento 1). O exercício a ser realizado nesta atividade consiste em elaborar o plano de 

manejo de uma família, preenchendo este modelo. 

 
3 Item ‘Normativas que dizem respeito à produção agrícola com certificação orgânica participativa’ do Protocolo de 
Boas Práticas. 
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Quando todas as famílias já forem experientes, a atividade passará a ser a realização de uma 

atualização do plano de manejo da UFP de uma família (processo que deve ser feito anualmente 

por todas as famílias. 

Atividade 3 – Preenchimento do caderno de campo – destacando itens importantes para 

registro neste caderno (aquisição de insumos, diário das atividades, visitas e reuniões) 

 

Outro documento de preenchimento da família 

importante para gerar a credibilidade orgânica é o caderno de 

campo. É sempre bom dedicar um tempo nos encontros de 

aprendizagem para elencar os pontos que devem aparecer nas 

anotações deste caderno. O preenchimento deverá ser 

realizado, utilizando principalmente o documento do Projeto 

(que aparece na ilustração ao lado) intitulado ‘Caderno de 

campo – Anotações técnicas e econômicas sobre o algodão em 

consórcios agroecológicos’. Ademais, esse caderno não 

inviabiliza o caderno tradicional das famílias agricultoras que registra as anotações das UFPs e 

outros (origem das sementes, uso de insumos, etc).  

Aquisição de insumos - Para realizar a sua produção orgânica, a família usa insumos, tais como 

sementes, mudas, esterco, etc. O processo de certificação requer que a família anote a aquisição 

de insumos para uso na agricultura ou mesmo para alimentação dos animais. Esta anotação deve 

incluir também o registro da data de aquisição e a quantidade adquirida. A intenção nesta 

atividade é destacar para os/as agricultores/as que há a necessidade de anotar estas 

informações sobre os insumos no caderninho da família.  [Pode-se usar o modelo de ‘Registro 

de controle de entrada e saída de insumos’ (ver modelo no ANEXO, Documento 2), como 

referência na orientação dos participantes dos encontros neste ponto.  

Diário de atividades - Anotar atividades de preparo da terra, plantio, tratos culturais, manejo e 

combate de pragas, colheita, vazio sanitário, entre outras (Referência: ‘Caderno de campo...’ 

citado acima). 

Dados produtivos e de comercialização - Anotar as quantidades de alimentos, forragem e fibra 

colhidos / produzidos, e as quantidades comercializadas (Referência: ‘Caderno de campo...’ 

citado acima). 

Dados pluviométricos - Anotar as leituras dos pluviômetros em cada evento de chuva. Estes 

dados deverão ser registrados nos relatórios dos agricultores e agricultoras ‘multiplicadores/as 



 

15 
 

de conhecimento’, em tabela específica. Esta tabela de registro / compilação dos dados da chuva 

poderá ser mostrada e debatida no encontro. 

 

Atividade 4 – Leitura geral do capítulo 2 e 3 deste Caderno e planejamento do ciclo anual do 

SPG, estabelecendo os prazos para cada etapa 

A leitura dos capítulos 2 e 3 do presente caderno deve ser realizada de forma coletiva, 

onde os participantes poderão ter uma visão geral do trabalho do SPG em relação a avaliação 

da conformidade orgânica. 

Após a leitura coletiva, deverá ser estabelecido um calendário com os prazos para 

geração das atividades e documentos em todas as esferas. Este calendário deve ser feito em 

cartolina e colado na parede. Propõe-se trabalhar a partir do roteiro / calendário sugerido a 

seguir: 

Calendário de avaliação da conformidade orgânica do núcleo: 

1. Planos de manejo – até fevereiro; 

2. Comissão de ética – até maio; 

3. Primeira reunião da comissão de avaliação – junho; 

4. Visitas cruzadas – até agosto; 

5. Segunda reunião da comissão de avaliação para finalização da lista de agricultores e 

agricultores com status da certificação orgânica participativa – setembro; 

6. Assembleia para aprovação – outubro. 

Atividade 5 – Garantir que todos os grupos tenham uma boa compreensão das Instruções 

Normativas relacionadas às normas técnicas da produção orgânica (Instrução Normativa Nº 

46 de 06 de outubro de 2011 (Produção vegetal e animal) - alterada pela IN Nº 17 de 18 de 

junho de 2014) 

Esta última atividade do primeiro encontro deve ser feita por meio de uma leitura do 

Protocolo de Boas Práticas do Projeto Algodão, no capítulo que fala do resumo das regras da 

produção em conformidade orgânica. 

Para os grupos que ainda não possuem as normas de produção orgânica impressas para 

a consulta em qualquer momento, é importante que se aproveite este momento para entregar 

cópias das Instruções Normativas acima relacionadas. 
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4.2 Encontro de aprendizagem 2 – Encontro da Comissão de Ética do grupo local 
 

         O cerne deste encontro de aprendizagem 2 é o estudo das tarefas e deveres que cabem 

ao grupo local no processo de Avaliação da Conformidade Orgânica, com especial ênfase nas 

atribuições da sua Comissão de Ética. Conforme foi visto no capítulo 2 deste caderno, cabe a 

esta comissão a responsabilidade de visitar todas as famílias que desejam obter o certificado 

orgânico para a sua produção no referido ciclo anual. Neste encontro, a discussão estará 

centrada na preparação da realização destas visitas ‘locais’. 

 

Atividade 1 – Análise dos documentos (plano de manejo e caderno de campo) dos/as 

participantes do grupo 

Esta análise dos documentos deve ser feita pela Comissão de Ética do grupo local e já 

funciona como uma primeira triagem em relação a avaliação da conformidade orgânica. 

Esta atividade visa identificar possíveis problemas de forma antecipada e permite 

identificar se algumas famílias ou grupos podem precisar de uma atenção maior de seus pares 

para preenchimento destes documentos. 

 

Atividade 2 – Repassar o roteiro de visitas 

Cabe à Comissão de Ética visitar, a cada ano, todas as UFPs que estão solicitando, ou 

renovando, os seus certificados de conformidade. Estas são as chamadas visitas locais ou ‘visitas 

de pares’4. A visita será orientada por um roteiro de visita, onde constam tópicos que se referem 

a informações sobre o/a agricultor/a e sua família, sobre a UFP, além de ter um item dedicado 

às recomendações.  

Trata-se, na presente atividade, de trabalhar o roteiro de visita (ANEXO – Documento 

5), para que todos/as os/as participantes fiquem familiarizados. Quando há famílias ou grupos 

inexperientes que participam do encontro, é importante fazer uma prática de visita da Comissão 

de Ética, tendo em vista que ela precisa abordar vários pontos nesta atividade. De toda forma, 

a leitura do roteiro de visita permite que o grupo avalie se tem alguma pergunta que precisa ser 

melhorada, e sendo assim propor a coordenação do OPAC. 

 

 
4 As visitas entre agricultores que acontecem no marco de um SPG são chamadas, no Marco Legal, de ‘visitas de 
pares’. Cf. IN No 19, de 28 de maio de 2009 / MAPA, ANEXO I, Art.73, Itens II e III. 
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Atividade 3 – Programar as visitas locais 100% das unidades produtivas 

Na última atividade deste encontro de aprendizagem, a tarefa é de fazer o planejamento 

das visitas da Comissão de Ética de cada grupo local, de forma a cumprir o calendário de 

avaliação da conformidade orgânica do SPG. 

 

4.3 Encontro de aprendizagem 3 – 1º encontro da Comissão de Avaliação 
 

Este encontro é o primeiro momento territorial do processo de avaliação da 

conformidade orgânica. Trata-se, portanto, de transformar a primeira reunião anual da 

Comissão de Avaliação do OPAC em encontro de aprendizagem. Neste evento tem-se o objetivo 

de planejar a revisão do trabalho de avaliação da conformidade orgânica realizado até então, 

que na prática para este primeiro momento se dá pela leitura de documentos e planejamento 

das visitas cruzadas. 

Cada Comissão de Ética (dos diferentes grupos locais) encaminha para a Comissão de 

Avaliação do OPAC os documentos das famílias que, até então, estão aptas a receber o 

certificado do OPAC e ter seus nomes inscritos ou atualizados no Cadastro Nacional de 

Produtores Orgânicos. A documentação das famílias que forem enquadradas como estando ‘em 

transição’ ou mesmo as convencionais, não precisa ser revisada pela Comissão de Avaliação. 

Atividade 1 - Análise dos documentos de todos os grupos locais 

Sendo, em geral, uma quantidade de documentos bem grande, a análise da 

documentação das famílias dos diferentes grupos é uma análise mais rápida do que aquela 

realizada pela Comissão de Ética dos grupos locais. Ela deve concentrar-se na observação de 

possíveis inconsistências ou informações que podem ser melhoradas. 

Para realizar esta análise, propõe-se que a Comissão de Avaliação forme grupos e a 

tarefa de avaliação dos documentos seja dividida entre eles. 

Atividade 2 - Calendário para visitas cruzadas entre os grupos 

A elaboração do planejamento das visitas ‘cruzadas’ é o tema desta atividade 2. Este 

planejamento das visitas ‘cruzadas’ deve ser registrado em cartolina e sistematizado no livro de 

atas da Comissão de Avaliação.  

Esta atividade é a principal deste encontro da Comissão de Avaliação. Portanto, se for 

necessário sacrificar alguma parte das tarefas, não deve ser o planejamento das visitas 

‘cruzadas’. 
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As visitas ‘cruzadas’ serão realizadas pelos representantes da Comissão de Avaliação de 

cada núcleo, formando subcomissões chamadas de Comissão (ou Subcomissões) de Verificação, 

onde deve haver ‘cruzamento’ entre os grupos do mesmo núcleo, evitando assim maiores 

deslocamentos para a realização das visitas. 

O planejamento deve estabelecer quem irá fazer as visitas, indicando os nomes das 

pessoas das Subcomissões de Verificação, e quais os grupos que cada subcomissão irá visitar e 

quando serão realizadas, estabelecendo uma agenda de trabalho das equipes, respeitando o 

calendário anual da avaliação da conformidade orgânica do SPG-OPAC. Outro fator que pode 

ser alvo de planejamento é se haverá uma visita a 100% das famílias que buscam a certificação 

ou se serão feitas visitas por amostragem. Neste último caso, será necessário definir o 

quantitativo de famílias/pessoas a ser visitado. Observando que a Subcomissão de Verificação 

tem o poder de, em caso de avaliação de risco, alterar a sistemática das visitas, passando de 

visita prevista por amostragem para visitas em 100% das famílias. 

4.4  Encontro de aprendizagem 4 – Visitas cruzadas entre os grupos locais 
 

Atividade 1 – Realizar visitas cruzadas e preencher roteiro de visitas + atas dos grupos locais 

O objetivo deste encontro é de dinamizar os processos de visitas cruzadas nos núcleos. 

Trata-se de uma atividade extremamente prática, onde as Subcomissões de Verificação realizam 

visitas cruzadas, registram informações nos roteiros de visitas e nos livros dos grupos visitados. 

Vale a pena reforçar que as visitas cruzadas não devem ter caráter de fiscalização, é mais 

um momento de fortalecimento da rede de famílias agricultoras ligadas ao SPG-OPAC, onde 

pode-se trocar experiências e melhorar os sistemas produtivos. 

4.5 Encontro de aprendizagem 5 – 2º encontro da Comissão de Avaliação 
 

Atividade 1 - Apresentar resultados das visitas cruzadas e fazer lista dos agricultores 

aprovados na Avaliação da Conformidade Orgânica 

É o 2º encontro ou reunião da Comissão de Avaliação para tratar do tema da avaliação 

da conformidade orgânica. Começará com uma apresentação de cada Subcomissão de 

Verificação do resultado de seu trabalho. O resultado final deste momento será a geração (ou 

elaboração) de uma lista com os nomes dos/as agricultores/as, cujos registros devem ser 

atualizados ou incluídos no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO) do SisOrg. 

Durante o encontro uma pessoa deverá se encarregar de juntar todos os nomes 

aprovados, montando assim uma lista única do OPAC, que, por sua vez, deverá ser apresentada 
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e aprovada em assembleia com entrega dos certificados. Após a apresentação e aprovação pela 

assembleia, deverá ocorrer a atualização do CNPO. 

Atividade 2 - Planejar assembleia e elaboração dos certificados 

Com a lista definida, o passo seguinte é o de planejar a assembleia, olhando datas e 

planejando a participação dos grupos locais, fazendo o cálculo dos custos de logística e 

estrutura, caso necessário. 

A atividade de elaboração dos certificados também deve ser planejada neste encontro: 

quem irá fazer? Quando? Como? 

As atividades de alimentação do cadastro após a aprovação em assembleia também 

podem ser planejadas neste encontro, pois na assembleia é mais difícil fazer este planejamento: 

quem irá fazer? Quando? Como? 

4.6 Encontro de aprendizagem 6 – Assembleia para aprovação da lista dos 

agricultores e agricultoras que irão para Cadastro Nacional de Produtores 

Orgânicos do SisOrg 
 

Atividade 1 – Aprovação da lista e entrega dos certificados 

A realização da assembleia é um momento importante no associativismo e dever ser 

aproveitado da melhor maneira possível. 

No caso do processo de avaliação da conformidade orgânica tem duas atividades 

importantes que devem acontecer nesta assembleia. A primeira é a aprovação da lista que a 

Comissão de Avaliação deve apresentar nesta assembleia. E, após aprovação, é importante fazer 

a entrega dos certificados para as famílias agricultoras. O livro de atas do OPAC deve conter 

registro das informações principais deste momento. 

5. PRODUÇÃO AGRÍCOLA COM CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA 

PARTICIPATIVA 
 

Resumo das principais proibições para a produção orgânica certificada no Brasil, mediante 

a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; Decreto nº 6.323, de 27 de dezembro de 2007; 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 46, DE 6 DE OUTUBRO DE 2011; INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 17, 

DE 18 DE JUNHO DE 2014 e Portaria N° 52 DE 15 DE MARÇO DE 2021. 
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Plantas 

• É proibida a utilização de organismos geneticamente modificados (OGM/transgênicos) 

em qualquer situação da produção vegetal. 

Exemplo: Em nenhuma hipótese é permitido o uso de sementes transgênicas. Deverá ser 

validada no final da safra os alimentos que receberão a certificação orgânica. A conferência é 

por via de testes de transgenia (kits). 

• As sementes e as mudas devem ser oriundas de sistemas orgânicos. Não existindo no 

mercado sementes oriundas de sistemas orgânicos adequadas à determinada situação orgânica 

específica, o/a agricultor/a poderá lançar mão de produtos existentes no mercado, desde que 

avaliados pelos Organismos Participativos de Avaliação da Conformidade Orgânica (OPACs) que 

conferem a qualidade orgânica em unidades familiares produtivas (UFPs) para a geração do selo 

brasileiro orgânico.  

Exemplo: Semente de feijão com tratamento químico sintético. Deverá ser registrada como 

entrada no caderno de campo. Não poderá ser certificada no ano de plantio. No entanto, na 

próxima safra se o manejo do solo e das plantas forem em conformidade com a legislação dos 

orgânicos a semente produzida será considerada como oriunda de sistemas orgânicos. 

• Os produtos oriundos de atividades extrativistas só serão certificados como orgânicos 

caso o processo de extração não comprometa o ecossistema e a sustentabilidade dos recursos 

envolvidos na exploração e esteja devidamente credenciado junto aos demais órgãos 

competentes como IBAMA e DPRN. 

Exemplo: Caso tenha em seu escopo o extrativismo sustentável orgânico, o OPAC poderá 

certificar uma safra de umbu, desde que não use práticas proibidas na legislação dos orgânicos.   

Água 

• A água utilizada na produção deve se apresentar dentro das características de padrão 

mínimo liberado pela companhia estadual ou outro órgão oficial (CONAMA 2021), tanto para 

água de irrigação como para água de processamento e ou lavagem pós-colheita.  

• Deverão ser solicitadas análises químicas, biológicas e de resíduos. 
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 Manejo do Solo  

• É proibida queimada. 

Exemplo: Não é permitida a utilização do fogo como prática de limpeza, de forma rotineira. É 

possível utilizar como prática sanitária, ou seja, eliminar restos culturais atacados por doenças 

e/ou pragas. Nestes casos é obrigatório o registro no caderno de campo e a queima deve ser em 

local controlado.  

• A ausência de planejamento (incluindo sistemas, práticas e técnicas) para o manejo 

orgânico do solo não é permitida.  

Exemplo: É obrigatório o plano de manejo da unidade familiar produtiva, onde é possível 

registrar o planejamento do uso e manejo do solo.  

• É proibida a ausência ou erradicação da flora e da fauna nas áreas de proteção aos 

mananciais (rios, córregos, nascentes), reservas legais e áreas de classe de capacidade VII e VIII 

(declividade do solo acima 30%). 

Exemplo: Cumprimento das leis ambientais de ocupação da terra em relação à proteção de 

nascentes e cursos d’água (varia em função da largura dos corpos hídricos em geral), reserva 

legal (mínimo de 20%) e áreas com declividade acima de 45º.  

• É proibida a utilização de material orgânico com potencial poluente ou contaminante. 

Exemplo: É proibido o destino inadequado do esterco em corpos hídricos. A presença de matéria 

orgânica em mananciais hídricos estimula a atividade biológica, acarretando diminuição do 

oxigênio na água e comprometendo a vida aquática.   

Manejo de plantas espontâneas 

• O uso de herbicidas químicos sintéticos, derivados de petróleo e hormônios sintéticos 

são procedimentos proibidos na agricultura orgânica. 

Nutrição Vegetal 

• É proibida a utilização de adubos químicos sintéticos. 

Exemplo: Não é permitido o uso de adubo químico sintético. Caso use, deve ser registrado e 

informado ao OPAC para procedimentos operacionais cabíveis.  

• É proibida a utilização de agrotóxicos/químicos sintéticos e fito-reguladores.  
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Exemplo: É proibido uso de qualquer tipo de agrotóxicos/químicos sintéticos e fito-reguladores 

para o controle de pragas e doenças.   

• São proibidos produtos ou resíduos industriais, agroindustriais e urbanos com 

propriedades corretivas, fertilizantes e ou condicionadores de solo, com agentes 

potencialmente poluentes ou contaminantes. 

Exemplo: É proibido uso de resíduo de uma fábrica de polpa de fruta convencional.  

Barreiras de proteção 

• As áreas limites com propriedades convencionais deverão estar bem demarcadas e 

seguir o seguinte critério de distanciamento da UFP com controle da certificação orgânica, para 

evitar o risco potencial de contaminação: 

a) Zonas limites que tenham barreira física vegetal (quebra vento) e com pulverização 

costal ou mecanizada. Distância mínima: 10 m. Estas distâncias deverão ser avaliadas e 

aprovadas caso a caso pela comissão de ética do OPAC; 

Exemplo: Para formação de barreira (plantio) para se distanciar do convencional, a largura da 

faixa é de 10 m.  

b) Zonas limítrofes sem barreira física vegetal (quebra vento) e com pulverização costal ou 

mecanizada. Distância mínima: 20 m. Estas distâncias deverão ser avaliadas e aprovadas caso a 

caso pela comissão de ética do OPAC; 

c) Zonas limítrofes com pulverização aérea. Distância mínima: 100 m. Estas distâncias 

deverão ser avaliadas e aprovadas caso a caso pela comissão de ética do OPAC.  

Destino adequado de resíduo sólido (lixo) 

• O destino do lixo não pode contaminar o meio ambiente. 

Exemplo: Para resíduo orgânico o destino é a compostagem ou alimentação animal (suínos, 

galinhas etc.). Os demais devem, preferencialmente, ser destinado à reciclagem. Em nenhuma 

hipótese o resíduo sólido não orgânico deve estar espalhado nas UFPs. 

Uso de Esterco  

• Permitidos desde que compostados e bioestabilizados; proibida aplicação nas partes 

aéreas comestíveis quando utilizado como adubação de cobertura; permitidos desde que seu 

uso e manejo não causem danos à saúde e ao meio ambiente. Quando não compostados, aplicar 
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com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência da colheita em caso de culturas que 

possuam partes comestíveis em contato com o solo. Em caso de esterco oriundo de sistemas 

orgânicos não compostados é permitida a aplicação a qualquer momento, para plantas em que 

a parte comestível não entra em contato com o solo. O produto oriundo de sistemas de criação 

com o uso intensivo de produtos veterinários e alimentos proibidos pela legislação de orgânicos 

só será permitido quando na região não existir alternativa disponível e este deverá ser 

obrigatoriamente compostados. Permitido somente com a autorização do OAC ou OCS.  

Extratos de plantas e outros preparados fitoterápicos 

• Poderão ser utilizados livremente em partes comestíveis os extratos e preparados de 

plantas utilizadas na alimentação humana, a menos que existam estudos e pesquisas que 

comprovem que os mesmos causam danos à saúde ou ao meio ambiente. O uso do extrato de 

fumo, piretro, rotenona e Azadiractina (NIM) naturais, para uso em qualquer parte da planta, 

deverá ser autorizado pelo OAC ou pela OCS sendo proibido o uso de nicotina pura. Extratos de 

plantas e outros preparados fitoterápicos de plantas não utilizadas na alimentação humana 

poderão ser aplicados nas partes comestíveis desde que existam estudos e pesquisas que 

comprovem que não causam danos à saúde humana ou ao meio ambiente, aprovados pelo OAC 

ou OCS. 

5.1 MECANISMOS DE CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA NO BRASIL 
 

Existem 2 (duas) formas de acessar mercados de produtos/alimentos orgânicos com uso 

do selo orgânico brasileiro – uma certificadora ou um Sistema Participativo de Garantia 

(SPG)/OPAC. Para tanto, a IN do MAPA nº 19 de 28 de maio de 2009 elucida as referidas formas 

de geração do selo brasileiro orgânico: 

“Art.6º. Parágrafo único. Os organismos de avaliação da conformidade são as pessoas jurídicas, 

de direito público ou privado, responsáveis pela verificação da conformidade dos processos 

produtivos avaliados, em relação aos regulamentos técnicos da produção orgânica, tanto na 

Certificação por Auditoria como nos SPGs”;    

“OAC – Organismo de Avaliação da Conformidade Orgânica: instituição que avalia, verifica e 

atesta que produtos ou estabelecimentos produtores ou comerciais atendem o disposto no 

regulamento da produção orgânica, podendo ser uma Certificadora ou OPAC”; 

“OPAC - é uma organização que assume a responsabilidade formal pelo conjunto de atividades 

desenvolvidas num SPG, constituindo na sua estrutura organizacional uma Comissão de 
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Avaliação e um Conselho de Recursos, ambos compostos por representantes dos membros de 

cada SPG”. 

Certificação por auditoria – OACs (Organismos de Avaliação da Conformidade). Empresas que 

são chamadas de certificadoras avaliam a conformidade orgânica de terceiros (certificação de 

3ª parte).  

 

Sistemas Participativos de Garantia (SPGs) - OPACs. O OPAC assume a responsabilidade formal 

pelas atividades do SPG. Avaliam a conformidade orgânica de seus associados e associadas e 

não é chamada de certificadora. 

 

Neste contexto e no âmbito do Projeto Algodão em Consórcios Agroecológicos, os OPACs são 

associações de certificação orgânica participativa legalmente constituídas e fazem o controle da 

conformidade orgânica das unidades familiares produtivas ligadas aos sócios e sócias. O SPG 

está ligado ao OPAC, que por sua vez tem os órgãos diretivos para avaliação da qualidade 

orgânica. 
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ANEXOS 
 

1. PARTE I – Unidade Familiar Produtiva (UFP)  
 

Documentos do Sistema Participativo de Garantia - SPG 

 

Modelos 

 

Documentação individual de cada família agricultora 

 

Documento 1 – Plano de manejo das Unidades Familiares Produtivas – Produção 

Orgânica 

Documento 2 – Registro de controle de entrada e saída de insumos 

Documento 3 – Registro de controle de aplicação de insumos 
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Documento 1 

- Plano de manejo das Unidades Familiares Produtivas – Produção Orgânica 

 

GRUPO: ...........................................................................................................................................  

Município: ............................................................   UF: ............... 

 

Aprovação do Atestado: (     ) SIM  (     ) NÃO 

Observações gerais:  

................................................................................   

......................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Preenchido, pela comissão de ética do grupo local 

 

PLANO DE MANEJO E CONVERSÃO DA UNIDADE FAMILIAR DE PRODUÇÃO PARA O SISTEMA 

DE PRODUÇÃO ORGÂNICA 

 

 

Solicitante a adequação da conformidade orgânica: 

......................................................................................................................................................... 

 

Grupo: ................................................................................................................ Projeto Nº: .......... 

 

Coordenador/a da Comissão de Ética do grupo local:  

......................................................................................................................................................... 
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Representantes da Comissão de Ética do grupo local:  

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

  

Local e data: ...........................................................................  de .................................... de 20.....      

 

Responsável pelo preenchimento das informações: ....................................................................... 

 

I - CADASTRO 

 

Nome do/a agricultor/a: ................................................................................................................. 

Data de nascimento: ..........  de ..................................  de .............  CPF: ..................................... 

 

Nome do cônjuge: .......................................................................................................................... 

Data de nascimento: .........  de .....................................  de ................ Número de filhos/as: ....... 

 

Endereço: ....................................................................................................................................... 

Município: ............................................   CEP: ...........................................     Estado: ................... 

Fone: .................................. Fax: ............................... Correio eletrônico: ..................................... 

Grupo/associação/cooperativa a que pertence:  

......................................................................................................................................................... 
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II - DESCRIÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR DE PRODUÇÃO: 

 

1. Descreva a sua unidade de produção (histórico, localização, produção, solo, floresta, vento, 

entre outros). 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

III – CROQUI DA UNIDADE FAMILIAR DE PRODUÇÃO 

 

Aqui trata-se de fazer um desenho da propriedade / unidade familiar produtiva, identificando 

as construções, as áreas de roçado, de pasto, de capoeira. Também cabe incluir açudes, poços, 

riachos e outras fontes d’água. 
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IV - USOS DO SOLO DA UNIDADE FAMILIAR DE PRODUÇÃO: 

 

1. Atividades desenvolvidas e suas respectivas áreas em hectares: 

Descrição da área 
Área 

ocupada 
(ha) 

Descrição da área 
Área 

ocupada (ha) 

Rios  Áreas alagadas  

Estradas  Casas e instalações  

Florestas (nativas)  Reflorestamento  

Tanques para produção de 
peixes 

 
Tanques para reservatório 
de água 

 

Fruticultura  Pastagens anuais  

Olericultura  Pastagens perenes  

Cultivos anuais  Agrofloresta  

Capoeiras  Outras (citar)  

 

 

V - MANEJO ATUAL DOS CULTIVOS: 

 

1. Uso atual da unidade familiar de produção: (usar nas parcelas a mesma legenda do croqui, na 

época de cultivo as espécies a serem cultivadas e no tipo de manejo dispensado às parcelas, o 

sistema de manejo: orgânico, transição ou convencional, conforme o caso). 

 

Parcelas Espécies segundo a época de cultivo Tipo de manejo 
dispensado as 

parcelas N° Hectares 
Inverno (época das chuvas 

– janeiro a junho) 
Verão (julho a dezembro) 
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VI - PRODUÇÃO NA UNIDADE FAMILIAR DE PRODUÇÃO: 

 

 1. Descreva a sua unidade familiar de produção em relação aos itens apresentados: 

1.1. Produção vegetal: 

a) Todas as culturas são produzidas de forma orgânica?  

......................................................................................................................................................... 

b) Qual a origem das sementes e mudas utilizadas na unidade familiar de produção?  

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

(Se as sementes são de origem orgânica e qual a porcentagem das sementes que são produzidas 

na unidade de produção)  

......................................................................................................................................................... 

c) No caso de uso como adubo de: cama de aviário e estercos de outras criações convencionais 

e resíduos não orgânicos, que tratamento é dado a estes antes de serem utilizados? 

......................................................................................................................................................... 

d) Quais as práticas de manejo do solo que são utilizadas? (Cobertura verde, rotação de culturas, 

revolvimento do solo, plantio em nível ou direto, etc.). 

......................................................................................................................................................... 

1.2. Produção animal: 

Alimentação e tratamentos: 

a) Qual o tratamento e o destino dos resíduos gerados pelas criações animais?  

......................................................................................................................................................... 

b) Os animais criados em sua unidade familiar de produção vivem em condições adequadas?  

(      ) Sim    (      ) Não.    

 Por que? ......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

c) Especifique o tipo de animal e o percentual de alimentação e medicamentos que são 

fornecidos:  

(     ) Bovinos (     ) Caprinos (     ) Suínos (      ) Ovinos  (     ) Aves (     ) Abelhas; 

 Outros: ........................................................................................................................................... 
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Tipo de insumo Orgânico % Convencional % 

   

   

   

   

   

   

 

1.3. Produtos e insumos adquiridos de fora da unidade familiar de produção: 

Produto Unidade (Kg, g, L) Quantidade anual 

   

   

   

   

 

1.4. Insumos, máquinas e ferramentas estocados/utilizados na unidade familiar de produção: 

(    ) Sementes   (    ) Estercos  (   ) Adubos minerais   (     ) Calcário   (     ) Sais para biofertilizantes 

(     ) Sal mineral (    ) Medicamentos para animais   

 (     ) Outros: .................................................................................................................................... 

 

1.5. Manejo da vegetação nativa e proteção das águas 

a) Quanto da área da unidade familiar de produção é coberta por vegetação nativa? (em %). 

..................  

b) Como os rios, córregos e nascentes estão protegidas? ...............................................................  

......................................................................................................................................................... 

c) Qual o plano de recuperação da vegetação nativa do entorno das fontes e nascentes, rios e 

córregos? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

d) A unidade familiar de produção utiliza irrigação? 

.................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

e) Qual é a origem das águas utilizadas para irrigação? .................................................................. 

......................................................................................................................................................... 
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 1.6. Manejo do lixo na unidade familiar de produção 

a) Qual o tratamento/destino do lixo seco produzido na unidade familiar de produção?  

................................................................................................................................... ...................... 

b) Qual o tratamento/destino dos efluentes líquidos (esgoto da cozinha e do banheiro) na 

unidade familiar de produção? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

1.7. Relações de Trabalho 

a) Quem trabalha nas atividades da unidade familiar de produção?  

.........................................................................................................................................................  

b) No caso de contratação de mão de obra, os/as trabalhadores/as possuem boas condições de 

trabalho? Estes/as são remunerados de forma adequada?  

.........................................................................................................................................................  

c) No caso de acidentes de trabalho, de que forma a família se responsabiliza pelo/a 

trabalhador/a? 

.........................................................................................................................................................  

d) As crianças e adolescentes frequentam regularmente a escola? 

 

......................................................................................................................................................... 

e) O trabalho na unidade familiar de produção compromete de alguma forma o desempenho e 

a permanência destes na escola? 

 

......................................................................................................................................................... 
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VII - ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA 

 

Liste os principais tipos, quantidades aproximadas e época de colheita dos produtos produzidos 

organicamente em sua unidade familiar de produção, que são comercializados (não precisa listar 

o que é consumido pela família). 

Tipos de produto 
Quantidade 
aproximada 

Época do ano 

Olerícolas (raízes, tubérculos, tomate, cebola, flores, etc.) Kg, ml,und, ... 

1.   

2.   

3.   

Frutas (quantidade em Kg, caixa, ...) 

1.   

2.   

3.   

Grãos (quantidades em Kg, sacas, ...) 

1.   

2.   

3.   

Produtos de origem animal (quantidades em Kg, litros, dúzia, ...) 

1.   

2.   

3.   

Produtos processados (quantidade em Kg, litros, ....) 

1.   

2.   
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VIII - COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS ORGÂNICOS: 

 

a) Preencha a tabela abaixo com a venda dos produtos da unidade familiar de produção 

Produto 
Unidade  

(Kg, L, cx). 
Quantidade 

Local de 
comercialização 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Obs. os locais de comercialização podem ser: feiras livres, cestas ou sacolas, como matéria-prima para 

agroindústria orgânica, intermediários, outros/as agricultores/as, supermercados, creches, hospitais, 

escolas, lojas de produtos naturais, cooperativas, etc. 

 

b) Outras questões em relação à comercialização que julgar importante. 

 

......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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IX - RESUMO DO PLANO DE PRODUÇÃO, ROTAÇÃO DE CULTURAS, MANEJO E CONVERSÃO DA UNIDADE FAMILIAR DE PRODUÇÃO PARA A PRODUÇÃO 

ORGÂNICA 

G 
l 
e 
b 
a 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Inverno Verão Inverno Verão Inverno Verão Inverno Verão Inverno Verão 

Espécie/ 
forma de 

cultivo 

Espécie/ 
forma de 

cultivo 

Espécie/ 
forma de 

cultivo 

Espécie/ 
forma de 

cultivo 

Espécie/ 
forma de 

cultivo 

Espécie/ 
forma de 

cultivo 

Espécie/ 
forma de 

cultivo 

Espécie/ 
forma de 

cultivo 

Espécie/ 
forma de 

cultivo 

Espécie/ 
forma de 

cultivo 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

Observações:  

1- Preencher o número da gleba (ou parcela), conforme o número do croqui. 

2-Nos outros espaços preencher com a espécie a ser cultivada e a forma de cultivo (convencional, usar a letra – C, em transição usar a letra – T e quando orgânico usar a letra 

- O). 
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X - TERMO DE COMPROMISSO DA FAMÍLIA AGRICULTORA 

 

Nós, abaixo assinados, afirmamos que as informações contidas neste plano são verdadeiras e 

nos comprometemos a cumprir o proposto, reconhecendo que podemos perder o atestado de 

Conformidade Orgânica e o direito ao uso do selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade Orgânica, de acordo com as normas e disposições legais vigentes. Declaramos 

ainda conhecer as regras de funcionamento do Sistema Participativo de Garantia (SPG) da 

............................................................................................................................................(OPAC). 

Comprometendo-nos, também, a buscar esclarecimentos, quanto às técnicas e produtos 

duvidosos ou proibidos junto à Comissão de Ética do grupo de Agroecologia antes de praticá-

las. 

.................................................. de 20...... 

Comunidade/Assentamento....................................................................................... 

 

Nome Assinatura 
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Documento 2 

 

FICHA DE REGISTRO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE INSUMOS 

 

Nome do/a agricultor/a: ................................................................................................................ 

Endereço: ..................................................................................................................................... 

Telefone: ...................................................................................................................................... 

FICHA DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE INSUMOS 

     

Data de 
compra¹ 

Insumo² /origem do insumo³ 
Cultura/ espécie – 

aplicação 
Quantidade 

adquirida  
Finalidade de uso  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
¹ guardar todas as notas fiscais 

  
² caso use produtos convencionais, também deve ser informado e as notas guardadas 

³ guardar a ficha técnica do insumo aplicado 
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Documento 3 

 

REGISTRO DE CONTROLE DE APLICAÇÃO DE INSUMOS 

Nome da associação: ___________________________________________________________ 

Nome do/a agricultor/a: ________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________________ 

Fone: ____________________________________ 

  
FICHA DE CONTROLE DE APLICAÇÃO DOS INSUMOS                                                                                         

(Adubos, caldas, biofertilizantes, óleo mineral e outros) 

 

Data de 
compra 

Insumo Cultura / espécie - 
aplicação 

Quantidade usada 
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2. PARTE II - Documentos do SPG 

 

Modelos 

 

Grupo local 

Documentação correspondente ao grupo local e Comissão de Ética  

 
Documento 4 – Roteiro de visita da Comissão de Ética 

 
 

ROTEIRO DA VISITA DA COMISSÃO DE ÉTICA 

 

ASSOCIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA 

 PARTICIPATIVA................................................................................................. 

 

Nome do/a agricultor/a: ___________________________________________________ 

 

Endereço: ___________________________________ Cidade: __________________________ 

 

Grupo local: ________________________________ Data da visita: _____/____/_____ 

 

1.  A área de produção foi visitada? 

Sim (    ) Não (    ) 

2. As dependências da propriedade foram visitadas (casa, local de armazenamento dos produtos 

e ferramentas, sementes, etc?  

Sim (    ) Não (    ) 

3. O agricultor/a apresentou o caderno de campo e o plano de manejo? 

Sim (    ) Não (    ) 

 

4. O caderno de campo e o plano de manejo estavam devidamente preenchidos?                       

Sim (    ) Não (    ) 
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5. As informações sobre produção vegetal apresentadas no caderno de campo e no plano de 

manejo conferem com a produção apresentada na UFP?  

Sim (    ) Não (    ) 

Observação: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Marque os produtos de origem vegetal que serão certificados: 

(    ) Feijão Macassar (    ) Milho (    ) Batata Doce (    ) Quiabo (    ) Maxixe (    ) Macaxeira (    ) 

Gergelim (    ) Amendoim (    ) Palma Forrageira (    ) Capim Elefante (    ) Sorgo (    ) Jerimum (    ) 

Banana (    ) Pinha (    ) Umbu (    ) Guandu (    ) Laranja (    ) Maracujá (    ) Fava (    ) Coentro (    ) 

Alface (    ) Cebolinha (    ) Couve Folha (    ) Abobrinha (    ) Pluma De Algodão Branco (    ) Caroço 

De Algodão Branco (    ) Mucuna Preta (    ) Feijão De Porco (    ) Tomate (    ) Pimentão (    ) Manga 

(    ) Acerola (    ) Limão (    ) Graviola  (    ) Crotalária Juncea   (    ) Girassol  

(    ) Outros 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Quais os pontos positivos da UFP e da visita realizada? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Quais os pontos negativos da UFP e da visita realizada? 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Quais as recomendações e orientações repassadas e o tempo determinado para correções 

ou melhorias? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Parecer final do Comissão de Ética.  

A família e a UFP estão aptas a receber a visita de verificação realizada pela Comissão de 

avaliação? Sim (    ) Não (    ) 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Assinatura do/a agricultor/a 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Assinatura do/a representante do Comissão de Ética 

 

Assinatura dos/as demais participantes da visita: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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3. PARTE III - Documentos do SPG 
 

Modelos 

Documento 5 

ROTEIRO DA VISITA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 

ASSOCIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA 

PARTICIPATIVA.......................................................................................... 

 

Nome do/a agricultor/a: ________________________________________________________ 

 

Endereço: _______________________________________ Cidade: ___________________________ 

 

Grupo local: ____________________________________ Data da visita: _____/____/_____ 

 

 

1. A área de produção foi visitada pelos/as representantes da Comissão de Ética? 

Sim (    ) Não (    ) 

2. As dependências da UFP foram visitadas (casa, local de armazenamento dos produtos e ferramentas, 

sementes, etc)?  

Sim (    ) Não (    ) 

3. O/A agricultor/a apresentou o caderno de campo e o plano de manejo?  

Sim (    ) Não (    ) 

4. O caderno de campo e o plano de manejo estavam devidamente preenchidos? 

Sim (    ) Não    (    ) 

5. As informações sobre produção vegetal apresentadas no caderno de campo e no plano de manejo 

conferem com a produção apresentada na propriedade?  

Sim (    ) Não (    ) 

Observação: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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6. Marque os produtos de origem vegetal que serão certificados: 

(    ) Feijão macassar (    ) Milho (    ) Batata doce (    ) Quiabo (    ) Maxixe (    ) Macaxeira (    ) 

Gergelim (    ) Amendoim (    ) Palma Forrageira (    ) Capim Elefante (    ) Sorgo (    ) Jerimum (    ) 

Banana (    ) Pinha (    ) Umbu (    ) Guandu (    ) Laranja (    ) Maracujá (    ) Fava (    ) Coentro (    ) 

Alface (    ) Cebolinha (    ) Couve Folha (    ) Abobrinha (    ) Pluma De Algodão Branco (    ) Caroço 

De Algodão Branco (    ) Mucuna Preta (    ) Feijão De Porco (    ) Tomate (    ) Pimentão (    ) Manga 

( ) Acerola (    ) Limão (    ) Graviola (    ) Crotalária Juncea   (    ) Girassol 

(    ) Outros 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

7. Quais os pontos positivos da UFP e da visita realizada? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

8. Quais os pontos negativos da UFP e da visita realizada? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

9. Quais as recomendações e orientações repassadas e o tempo determinado para correções ou 

melhorias? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

10. Parecer final da Comissão de Avaliação.  

A família e a UFP estão aptas a receber o Certificado de Avaliação da Conformidade Orgânica emitido 

pelo OPAC? Sim (    ) Não (    ) 
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_____________________________________________________________________________________ 

Assinatura do/a agricultor/a 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Assinatura do/a representante da Comissão de Ética 

 

Assinatura dos/as demais participantes da visita: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


