
PORTARIA Nº 713, DE 17 DE JUNHO DE 2005.

BAIXA  O  REGULAMENTO  TÉCNICO  PARA  A  PRODUÇÃO  VEGETAL  EM
SISTEMAS  ORGÂNICOS  PARA  FINS  DE  CERTIFICAÇÃO  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 13, inciso X, combinado com os artigos 42, inciso VI,
44, inciso V, e 45, inciso.V, do Regulamento baixado pelo Decreto nº 43.415, de 04 de julho de
2003, e tendo em vista os artigos 42, inciso VI; 44, inciso V; e 45, inciso V, do mesmo diploma
legal,

considerando o disposto no Decreto nº41.406 de 30 de novembro de 2000;

considerando  a  importância  de  disciplinar  as  normas  de  produção  e
comercialização de produtos orgânicos,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Aprovar  o  Regulamento  Técnico  para  produção  vegetal  em  sistemas
orgânicos para fins de certificação. 

Art. 2º - Fica instituído o selo orgânico e selo SAT, anexo I do regulamento, como
documento hábil de identificação e certificação dos produtos de origem vegetal produzidos em
sistemas orgânicos ou SAT, que deverá ser numerado e seriado tipograficamente a partir de
000.001 série A 

Art.  3º  -  A  Câmara  Setorial  de  Certificação  de  Produtos  Agrícolas  Isentos  de
Agrotóxicos da Região Central de Minas Gerais, prevista na Portaria nº 596 de 27 de junho de
2003,  passa a designar-se Câmara Setorial  de Produtos  Orgânicos da Região Central  de
Minas Gerais.

§ único – Compete à Câmara Setorial analisar, estudar e propor medidas para a
produção vegetal em sistemas orgânicos e demais competências previstas no artigo 8º da
Portaria 596 de 27 de junho de 2003.

Art. 4º - Fica estabelecido o prazo de 90 dias, a partir da data de publicação desta
Portaria, para que o IMA promova a habilitação dos técnicos para a certificação do produto de
que trata o artigo anterior. 

Art.  5º-  Farão  jus  à  Certificação  as  pessoas  físicas  ou  jurídicas  registradas  no
programa, que produzam produtos de origem vegetal orgânicos de acordo com as normas
estabelecidas neste regulamento.

§  1º  -  A  Certificação  se  fará  mediante  auditorias  de  conformidade  do  Instituto
Mineiro de Agropecuária-IMA, para fins de recebimento do selo orgânico.



§ 2º - A concessão do selo orgânico está condicionada aos resultados de análise
laboratorial  de  resíduos  de  agrotóxicos  em  água  e  alimentos,  e  microbiológica  da  água
utilizada.

§  3º  -  A  presença  de  resíduos  de  agrotóxicos  na  água,  nos  alimentos  e
microorganismos patogênicos nos produtos objetos da certificação impedirá a concessão do
selo orgânico e SAT.

§ 4º - São obrigatórios o registro e as análises previstas no caput do parágrafo
anterior por ocasião da primeira auditoria realizada pela autoridade certificadora e ou auditora.

§ 5º - As auditorias se farão em intervalos mínimos de seis meses ou conforme
convier à autoridade certificadora ou auditora,  ficando a cargo da mesma a determinação
parcial ou total de novas análises. 

Art. 6º- A prestação de serviço de Certificação de que trata o Artigo 39 do Decreto
41.406/00, observará os seguintes valores:

I – registro de propriedade - 60,00 UFEMG
II - resíduos de agrotóxicos em água - 132,00 UFEMG
III – resíduos de agrotóxicos em alimentos - 188,00 UFEMG
IV – análise microbiológica da água - 51,80 UFEMG
V – visita de auditoria (1ª) - 100 UFEMG
VI – selo orgânico ou SAT por 1000 unidades - 10 UFEMG

Art.  7º  -  Ficam  isentos  das  taxas  previstas  nos  incisos  I  a  V,  os  produtores
estabelecidos em comunidades rurais, ou em hortas comunitárias mantidas ou cedidas pelo
poder público, ou em agricultura familiar com renda mensal até dois salários mínimos.

§ 1º  -  Os produtores  rurais  que não se enquadram na categoria  de agricultura
familiar, deverão arcar com as despesas previstas no artigo 6º, considerando 50 UFEMG por
1000 unidades de selo orgânico ou SAT.

§ 2º - O Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA poderá a seu critério autorizar a
confecção  de  selos  orgânicos  pelas  Associações  de  Produtores,  conforme  modelo
previamente aprovado.

Art. 8º - Os produtos de origem vegetal  produzidos em sistemas orgânicos que não
fizerem jus à certificação orgânica propriamente dita poderão ser certificados como produtos
SAT, sem uso de agrotóxicos, desde que atendam , ainda, aos seguintes requisitos:

I – restrição total ao uso de agrotóxicos nas lavouras;
II – uso de herbicidas somente nas vias de acesso desde que estejam no mínimo a

100 metros das plantações ou cultivos objeto da certificação;
III  –  uso  de  oxicloreto  de  cobre  em  casos  de  extrema  necessidade,  mediante

recomendação técnica.



Art.9º - O Regulamento aprovado por esta Portaria encontra-se à disposição dos
interessados na Superintendência de Segurança Alimentar e Certificação – SSA do IMA. 

Art. 10 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Portaria
nº 654, de 29 de junho de 2004.

Belo Horizonte, 17 de junho de 2005.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral

 



REGULAMENTO TÉCNICO DE  PRODUÇÃO VEGETAL  EM SISTEMAS ORGÂNICOS  PARA
FINS DE CERTIFICAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNICAS.

1 – SISTEMAS ORGÂNICOS

1.1 CONCEITO: 

É  um método  de  produção  de  alimentos  que  visa  o  estabelecimento  de  sistemas
agrícolas  ecologicamente  equilibrados  e  estáveis,  com  grande  eficiência  quanto  à
otimização  dos  recursos  naturais,  a  valorização  das  tradições  sócio  culturais  a
sustentabilidade  econômica,  que  resultem  em  alimentos  de  qualidade,  isentos  de
agrotóxicos  ou  organismo geneticamente  modificado-OGM/transgênico  ou radiações
ionizantes  em  qualquer  fase  de  produção,  de  elevado  valor  nutritivo,  livres  de
contaminantes tóxicos ou microbiológicos que coloquem em risco a saúde humana,
produzidos em harmonia com a natureza. 
São considerados sistemas orgânicos de produção: 
ecológico, biológico, biodinâmico, agroecológico, permacultura e outros que atendam
os princípios estabelecidos por este regulamento.

2 – DISPOSITIVOS LEGAIS:

Instrução  Normativa  nº007  de  17  de  maio  de  1999  do  Ministro  de  Estado  da
Agricultura e do Abastecimento;
Lei federal nº10.831 de 23 de dezembro de 2003;
Lei Estadual nº 14.968 de 12 de janeiro de 2004;
Lei Estadual nº 10.594 07 de janeiro de 1992 e seu Decreto nº 33.859 21 de agosto de
1992 (criação do IMA);
Decreto nº41.406 de 30 de novembro de 2000;
Portaria nº 459 de 22 de outubro de 2001;

3 – ORGANIZAÇÃO:

3.1 Órgão Certificador – Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA

3.2 Entidade Auditora – Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA ou Entidade Credenciada

3.3 Órgão Fiscalizador  

3.3.1  Vigilância Sanitária Municipal e/ou SIM – Serviço de Inspeção Municipal, restrita
ao  comércio  municipal,  no  que  tange  aos  aspectos  qualitativos  e  presença  de
contaminantes  nos alimentos;

3.3.2 Vigilância Sanitária Estadual e/ou SIE – Serviço de inspeção Estadual restrita ao
comércio intermunicipal;

3.3.3 Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - dentre as atribuições, responsável por
instituir,  emitir,  conceder  Certificado  de  Origem  e  Qualidade  de  produtos
Agropecuários e Agroindustriais - âmbito estadual;



3.4 Associação de Produtores;

3.5 Cooperativa de Produtores;

3.6 Produtores

4 – CERTIFICAÇÃO

4.1 Auditoria de conformidade

4.1.1 Disposições Gerais: as auditorias serão realizadas diretamente pela autoridade
certificadora ou por entidade credenciada, de acordo com regulamento de certificação
do Certminas.

4.1.2 A produção vegetal em sistemas orgânicos deve ser capaz de gerar produtos de
qualidade, em conformidade com os requisitos da sustentabilidade ambiental, social e
de segurança alimentar.

4.1.3  A  avaliação  da  conformidade  da  produção  vegetal  em  sistemas  orgânicos
constitui  uma  exigência  de  mercado,  que  demanda,  além  das  características
comerciais  de  qualidade,  a  inocuidade  do  produto  configuradas  em  programa  e
legislação pertinentes, assegurando o controle e a rastreabilidade hábil e permanente
dos sistemas e processos inerentes à produção.

4.1.4 O modelo preconizado obedece a princípios, conceitos e normas contemplados
nas Normas Técnicas para Produção Vegetal em Sistemas Orgânicos e serão adotados
por produtores do segmento por meio da livre adesão. 

4.1.5 As Normas Técnicas para a Produção Vegetal  em Sistemas Orgânicos devem
estar  perfeitamente  adequadas  e  harmonizadas  aos  preceitos  legais  e  normativos
referidos no item 2 deste regulamento: 

4.2. Âmbito de aplicação 

4.2.1 –Este regulamento se aplica aos produtores rurais que aderirem ao programa de
produção vegetal em sistemas orgânicos, no âmbito do Estado de Minas Gerais.

4.3. Cadastro Estadual de Produtores de Produto Vegetal em Sistemas Orgânicos

4.3.1 Caberá ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA coordenar a regulamentação
dos critérios, procedimentos e demais requisitos formais necessários à implantação do
Cadastro Estadual.

4.4. Avaliação da Conformidade da Produção Vegetal em Sistemas Orgânicos

4.4.1 O processo de Avaliação da Conformidade será sustentado pelos preceitos das
legislações Federal e Estadual em vigor e demais atos administrativos pertinentes à
matéria. 



4.4.2 Ao final dos processos produtivos, os produtos assim gerados receberão uma
marca  de  conformidade,  garantindo  que  todos  os  procedimentos  foram realizados
dentro da sistemática definida pelo modelo de Avaliação da Conformidade adotado. 

4.5. Normas Técnicas Gerais para a Produção Vegetal em Sistemas Orgânicos 

4.5.1 As Normas Técnicas Gerais para o Manejo da Produção Vegetal  em Sistemas
Orgânicos  apresentadas  neste  regulamento,  contemplam  as  seguintes  áreas
temáticas: 

4.5.1.1 Capacitação de Recursos Humanos;
4.5.1.2 Organização do sistema de certificação;
4.5.1.3 Plano para conversão do Sistema convencional para o Sistema  Orgânico
4.5.1.4 Manejo de solo
4.5.1.5 Nutrição Vegetal
4.5.1.6 Saúde das plantas
4.5.1.7 Manejo plantas invasoras
4.5.1.8 Mudas e Sementes
4.5.1.9 Embalagem
4.5.1.10 Armazenagem
4.5.1.11 Rotulagem
4.5.1.11 Comercialização
4.5.1.12 Sistema de rastreabilidade

4.5.2 Os preceitos das Normas Técnicas para Sistemas Orgânicos de Origem Vegetal
classificados em "Permitidos", "Permitidos com Restrição" e "Proibidos" para cada uma
das áreas temáticas no item anterior, constituem as referências básicas necessárias ao
processo de produção de orgânicos

4.6. Pré-requisitos para Implantação da Produção Vegetal em Sistemas Orgânicos:

4.6.1 Organização: a ação de mobilização, identificação e treinamento de lideranças do
segmento para organização de um núcleo de massa crítica são essenciais na fase
preparatória  da  Produção  orgânica,  que  compreende  a  configuração  da  motivação
institucional,  caracterização e diagnose da base produtiva,  e o estabelecimento de
linhas de ação estratégica e operacional para viabilização da iniciativa. 

4.6.1.1 A organização da base produtora compreende a identificação e caracterização
de produtores para adesão voluntária às Normas Técnicas para Produção Vegetal em
Sistemas Orgânicos, adequação da produção às características históricas e culturais
das respectivas regiões produtoras, motivação para investimento e participação em
ciclos de treinamento técnico e conceitual. 

4.6.1.2  É  recomendável  o  estabelecimento  de  formas  e  mecanismos  de  gestão
regionalizada  e  representativa  da  base  produtora  sob  o  regime  da  Produção  de
orgânicos  para o desenvolvimento de ações articuladas com produtores e técnicos
ligados ao segmento de produção orgânica.



4.6.2  Regionalização:  o  processo  de  identificação  e  definição das  regiões  a  serem
selecionadas, além da adequação edafo-climática, deve levar em conta as condições
do ecossistema, mediante trabalho de levantamento e avaliação dos recursos naturais
que integram a região. 

4.6.2.1  As  medidas  de  uso  e  conservação  de  recursos  hídricos  merecem especial
atenção, mediante adoção de recomendações técnicas, como a manutenção de faixa
de segurança com distância adequada em relação aos mananciais. 

4.7. Infra-estrutura de Apoio ao Sistema da Produção Vegetal em Sistemas Orgânicos:

4.7.1 Laboratórios de Análise: são laboratórios estruturados que processam as análises
conforme metodologia de referência internacional;  os resultados de análises devem
identificar  o  perfil  relativo  à  situação  dos  resíduos  químicos  ou  contaminantes
biológicos nocivos, para a adoção de medidas preventivas ou corretivas nas técnicas
de produção de Orgânicos. 

4.7.2 Método de amostragem: o processo de coleta de amostras deve obedecer à
metodologia nacional e internacional de amostragem, conforme indicado no Manual de
Coleta de Amostra para Análises Fiscais e Periciais do LQA/IMA

4.7.3 Sistema de integração e Qualificação da Informação: estruturado com base na
tecnologia  da  informação  para  o  processamento,  armazenamento,  recuperação  e
disponibilização  da  informação  qualificada,  conforme  os  requisitos  de  agentes  da
cadeia e das necessidades tecnológicas,  comerciais  e do processo de avaliação da
conformidade da Produção de Orgânicos e sistemas de rastreabilidade, constitui-se em
infra-estrutura essencial ao processo de integração da cadeia, bem como do processo
de tomada de decisão. 

4.8 O Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, em parceria com os agentes da cadeia
Produtiva de Orgânicos, promoverá a difusão do modelo da produção, mediante ações
estratégicas de mobilização, organização e capacitação de recursos humanos. 

4.9. Implantação do Processo de Avaliação da Conformidade da Produção Vegetal em
Sistemas Orgânicos

4.9.1 O Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA deverá, no prazo não superior a 90 dias
a partir da publicação das Normas Técnicas, apresentar as orientações regulamentares
para  o processo de Avaliação da Conformidade da Produção Vegetal  em Sistemas
Orgânicos, de acordo com o disposto no item 4. 

4.10. Medidas de Sanção 

4.10.1 A violação do disposto nas normas técnicas de sistema de produção orgânica,
implica  suspensão  de  acordo  com  a  gravidade  da  infração,  de  um  a  três  ciclos
agrícolas do Cadastro Estadual de Produtores. Em caso de reincidência, a suspensão
deverá  ser  agravada,  incluindo-se  a  definitiva  exclusão,  conforme  diretrizes  e
procedimentos do processo de Cadastramento referidos no item 3. 



4.11. Câmara Setorial de Certificação de Produtos Orgânicos:

4.11.1 A Câmara Setorial de Certificação de Produtos Orgânicos será constituída por
10 membros titulares e respectivos suplentes de notório reconhecimento no sistema
de Produção de Orgânicos e será composta por: 

4.11.1.1 Dois representantes do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA;
Um representante da EPAMIG;
Um representante da EMATER;
e seis representantes do setor produtivo. 

4.11.1.2 O representante do Instituto Mineiro de Agropecuária será o presidente da
Câmara Setorial de Certificação de Produtos Orgânicos.

4.11.2 Caberá ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA a formalização da Câmara
Setorial de Certificação de Produtos Orgânicos, em conformidade com as indicações
processadas  pelas  respectivas  instituições  de  origem  dos  membros  titulares  e
suplentes.

4.11.3  A  Câmara  Setorial  de  Certificação  de Produtos  Orgânicos  terá  as  seguintes
atribuições: 

4.11.3.1 Articular e propor as ações necessárias à plena regulamentação e execução
dos dispositivos previstos nas normas técnicas, dentro do seu devido prazo. 

4.11.3.2  Assessorar  nos  processos  de  acompanhamento  e  avaliação  técnica  da
execução do disposto nas normas técnicas de produção, e no processo de geração,
com vistas à plena viabilização dos objetivos da Produção de Orgânicos . 

4.11.3.3 Propor  medidas de adequação necessárias  ao  aprimoramento das  normas
técnicas de sistemas orgânicos de produção de origem vegetal, em conformidade com
os requerimentos apresentados pelo setor .

4.11.3.4  Acatar,  analisar,  avaliar  e  propor  medidas  necessárias  ao  devido
encaminhamento para  a  solução  de  questões  conflitantes  ou  omissas  nas  Normas
Técnicas de Produção Vegetal em Sistemas Orgânicos. 

4.11.3.5. Facilitar a interação entre as diferentes associações de produtores e entre
estas  e  as  instituições  governamentais,  visando  a  implementação  da  Produção
Orgânica

5 – NORMAS DE PRODUÇÃO VEGETAL EM SISTEMAS ORGÂNICOS

5.1 Técnicas Permitidas:

5.1.1 Manejo de Solo

Deve-se adotar  todas  as práticas  de manejo orgânico que melhorem as condições
físicas,  químicas  e  biológicas  do  solo,  tais  como:  adubação  orgânica,  incluindo



adubação verde, curvas de nível, terraceamento, faixa de retenção, dissipadores de
energia dentre outras. A cobertura do solo deve ser garantida pelo maior espaço de
tempo possível, observando-se o seguinte:

a) utilização de restos de culturais,  por meio da incorporação de matéria
orgânica ou, preferencialmente, como cobertura do solo; 
b) uso da cobertura morta e viva do solo;
a) adubação orgânica ( matéria orgânica deve ser produzida no local); 
c) quebra-ventos;
d) conservação de áreas com vegetação natural e reflorestamento, visando
a manutenção do equilíbrio biológico do agroecossistema;
e) correção  do  pH  deve  ser  de  forma  gradativa,  evitando-se  aplicação
maciça de corretivos em um único ano agrícola;
f) rotação  e  consorciação  de  culturas,  incluindo  princípios  alelopaticos
visando a manutenção da biodiversidade;
g) irrigação  e  drenagem  podem  ser  feitas,  sob  recomendação  técnica  e
ecológica, com água isenta de contaminantes químicos e biológicos nocivos;
h) cultivo mínimo e plantio direto;
i) no preparo do solo:

- respeitar as classes de aptidão agrícola
- uso  de  implementos  de  preparo  do  solo,  como  escarificadores  e

subsoladores que não invertam a camada arável, com técnicas de manejo
que não desestruturam e não pulverizem excessivamente o solo

5.1.2 Nutrição Vegetal

Buscar o equilíbrio nutricional através da elevação adequada dos teores de matéria
orgânica do solo, melhoria das condições físicas e da atividade biológica, de acordo
com o seguinte:

a) Calcário calcítico, dolomítico e magnesiano;
b) Fosfatos  naturais  e  semi-solubilizados,  farinha  de  ossos,  termofosfato,
escorias e outra fontes de fósforo de baixa solubilidade;
c) Rochas minerais moídas como fonte de cálcio, fósforo, magnésio, potássio
e outros elementos;
d) Cinzas vegetais;
d) Resíduos de biodigestores;
e) Esterco  e  matéria  orgânica  isentos  de  agentes  químicos  e  biológicos
nocivos, como antibióticos e outros;
f)Humos de minhocas;
g) Inoculantes à base de microorganismos;
h) Torta e farinha de origem vegetal e animal (de ossos, sangue, carne e

penas);
i) Biofertilizantes tipo Super Magro e similares;
j)Algas  marinhas,  plantas  aquáticas  ou  similares,  preferencialmente

processadas;
k)   Preparos botânicos, biodinâmicos e homeopáticos.

5.1.3 Saúde das plantas



Na  agricultura  orgânica,  o  controle  de  pragas,  doenças  e  invasoras  é  obtido
principalmente por meio de prevenção, como práticas culturais adequadas, processos
mecânicos e biológicos e utilização racional dos recursos naturais.

a) Diversificar  a  unidade  de  produção,  com diferentes  tipos  de  exploração
vegetal  e  animal,  evitando  monocultura.  A  diversificação  inclui  a  rotação  e  a
consorciação  de  culturas,  e  a  recomposição  de  áreas  de  vegetação  natural,
particularmente matas ciliares.

b)  Espécies  e  variedades  adequadas:  Seleção  genética  para  resistência  a
pragas e doenças e adaptação às condições de solo e clima.

c) Manejo das culturas: Rotação e consorciação de culturas, cultivo em faixa
ou bordadura, antecipação ou retardamento das épocas de plantio, cultivo e colheita,
tipo e épocas de manejo do solo e outras.

d) Controle  biológico:  Técnicas  para  aumentar  a  população  de  inimigos
naturais, que incluem a multiplicação destes em laboratórios e posterior soltura nos
campos.

e) Métodos físicos e mecânicos: Armadilhas luminosas, barreiras e armadilhas
mecânicas, coleta manual, adesivos, embalagem da produção a campo, uso de calor,
frio, som, ultra-som, e outros semelhantes.

f) Produtos  naturais:  Como  preparados  biodinâmicos,  preparados
homeopáticos, urina de vaca, produtos à base de microorganismos, enzimas e outros
semelhantes.
5.1.4 Manejo de Plantas invasoras:

O controle das invasoras pode ser realizado por:
a) Uso de material propagativo isento de sementes de invasoras;
a) Prática  mecânica  como  aração,  gradeação,  cultivos,  roçadas,  mondas  e
capinas manuais em momentos adequados;
b) Uso de plantas alelopáticas, adubação verde, cobertura morta, rotação e
consorciação de culturas.
c) Cobertura morta e viva.

5.1.5 Mudas e Sementes
       

a) Só é permitido o uso de mudas produzidas organicamente na propriedade,
ou adquiridas de agricultor ou viveiro orgânico certificado, inclusive bulbo para
o plantio de cebola e alho;
b) Para produção de mudas de hortaliças, será permitido o uso de substrato
comercial convencional, até que se consiga um substrato orgânico eficiente e
amplamente disponível;
c) As sementes de hortaliças e as batatas-sementes poderão ser de origem
convencional, até o momento em que houver no mercado produtos orgânicos
em quantidade e disponibilidade adequada;

5.2 Técnicas permitidas “com restrição”;

5.2.1 Manejo de Solo

a) uso de matéria orgânica produzida em outro local, isenta de agentes químicos ou
biológicos com  potencial de poluição, infestação e contaminação do solo;



 
b) Uso de cobertura inerte (plástico) que não cause contaminação ou poluição.

5.2.2 Nutrição Vegetal

Estes procedimentos não podem se tornar regras nas unidades de produção.
Aplicação  esporádica  de  produtos  de  solubilidade  e  concentração  média,
principalmente nos sistemas orgânicos em implantação, desde que comprovada a sua
necessidade por análise de solo e a aplicação tenha sido solicitada previamente ao
Instituto Mineiro de Agropecuária -  IMA e aprovada antes da aplicação,  poderá ser
efetuada. Dentre tais produtos estão incluídos:

a) Sulfato  de  potássio,  sulfato  duplo  de  potássio  e  magnésio  de  origem
mineral natural devem ser;

b) Resíduos industriais, 
c) Resíduos  urbanos  (lixo),  desde  que  compostados  e  comprovadamente
isentos  de  poluentes,  para  evitar  a  poluição  por  metais  pesados  e
contaminação por patógenos;
d) Condicionantes de solo de origem mineral, animal e vegetal;
e) Microelementos por via líquida ou sólida.
d) Guano.

5.2.3 Saúde das plantas

Em caso de ocorrência de pragas ou doenças, o agricultor poderá utilizar técnicas e
produtos tolerados em caráter emergencial e nunca rotineiro:

a) Extratos,  caldas  e  soluções  de produtos  vegetais  como piretro,  rotenona,
sabadilha, quássia, riânia, saboneteira e outros;

b) Produtos à base de enxofre simples;
c) Calda bordalesa e  sulfocálcica,  Viçosa,  emulsões à  base de óleo mineral,

querosene e sabão;
d) Produtos à base de sulfato de zinco e permanganato  de potássio, hipoclorito

de sódio neutro (água sanitária);
e) Iscas convencionais e feromônios em armadilhas, desde que não poluam o

ambiente e sejam adequadas e tecnicamente utilizadas;
Iscas formicidas, exceto aquelas à base de dodecacloro e os fosforosos.

5.2.4 Manejo de plantas invasoras

a) uso de cobertura inerte (plástico) que não cause contaminação ou poluição;
a) solarização;
b) controle biológico.

5.3 Técnicas Proibidas

5.3.1 Manejo de Solo

a) Queimadas sistemáticas da biomassa;
b) Erradicar  flora  e  fauna,  ou  manter  sem  cobertura  vegetal  as  áreas  de
proteção  de  mananciais,  reservas  legais  e  áreas  impróprias  à  produção  ou



próprias á produção de espécies perenes, porém com complexos problemas de
conservação de solo;
c) Máquinas  e  equipamentos  usados  na  unidade  de  produção  conterem
resíduos contaminantes oriundos de unidade de produção convencional
d) Plantio morro abaixo acompanhando o declive, tração mecânica acima de
25% de declive.

5.3.2 Nutrição vegetal

a) Uso  de  adubos  químicos  em  geral,  de  média  e  alta  concentração  e
solubilidade;

b) Uso  de  corretivos,  fertilizantes  ou  condicionadores  de  solo  com  agentes
químicos e biológicos potencialmente contaminantes ou poluentes;

c) Lixo de coleta não seletiva, lodo de esgoto;
d) Salitre do Chile ou uréia;
e) Bactérias ou fungos modificados por transgenia (OGM);
f) Hormônios sintéticos reguladores de crescimento vegetal.

5.3.3 Saúde das plantas

a) Uso de agrotóxicos de síntese de natureza química, com finalidade herbicida,
inseticida, acaricida, nematicida, formicida, cupinicida, rodenticida, fungicida,
bactericida, esterelizantes e outras;

a) Uso de  produtos  inorgânicos  sintéticos  à  base  de  metais  persistentes  no
ambiente, como o mercúrio, chumbo, cádmio, arsênio, enxofre em composto
de síntese e outros;

b) Uso  de  qualquer  forma  de  organismo  geneticamente  modificado
(transgênicos).

5.3.4 Manejo de plantas invasoras

a)  Uso de  herbicidas  químicos  sintéticos,  destilados  de  petróleo  e  hormônio
sintéticos
         
5.3.5 Sementes e mudas

a) Uso de sementes e mudas oriundas de plantas transgênicas;

b)  Uso  de  substratos  industriais  para  formação  de  mudas  em  sistema  de
bandeja.  

6. CONVERSÃO DO SISTEMA CONVENCIONAL PARA SISTEMA ORGÂNICO

A conversão  do  sistema  convencional  para  sistema  orgânico  deverá  obedecer  um
período mínimo de 12 (doze) meses para culturas anuais e pastagens e 18 (dezoito)
meses  para  culturas  perenes,  sob  monitoramento  e  inspeção  da  autoridade
certificadora para fins de se enquadrar no programa.
   
O  cultivo  orgânico  deve  ser  implementado  em  ambiente  livre  de  poluição  ou
contaminantes químicos ou biológicos nocivos,  que coloquem em risco os recursos



naturais ( água, solo e ar), observada a distância mínima de 10 metros (com barreiras
físicas)  a  20  metros  (sem  barreiras  físicas)  entre  zonas  de  cultivo  orgânico  e
convencional que utilizem pulverização costal ou mecanizada. Em situações em que se
utiliza pulverização aérea, deve-se observar a distância mínima de 100 (cem) metros
entre zonas limítrofes.

7. DA EMBALAGEM

Embalagens livres de substâncias com potencial tóxico, embalagens de acordo com as
especificações  legais  e a critério  do IMA,  estocagem em locais  amplos,  ventilados,
limpos e sem risco de contaminação.

8. DA ARMAZENAGEM E DO TRANSPORTE

Os produtos  orgânicos  devem ser  identificados  e  mantidos  em local  separado dos
demais de origem desconhecida, de modo a evitar possíveis contaminações.
Todos os produtos deverão ser adequadamente identificados durante todo o processo
de armazenagem e transporte.
A higiene e as condições do ambiente de armazenagem e do transporte serão fator
necessário para a certificação de sua qualidade orgânica.
Todos os produtos orgânicos devem estar devidamente acondicionados

9. DA ROTULAGEM

Os produtos certificados deverão conter um “selo de qualidade” registrado no Instituto
Mineiro  de  Agropecuária-IMA,  específico  para  produtos  orgânicos  atendendo  as
condições previstas neste regulamento e na Portaria 459/2001.
No caso de produto a granel, o mesmo será acompanhado do certificado de qualidade
orgânico.

10. DA COMERCIALIZAÇÃO

a) Deve ser possível  identificar  a origem de cada produto.  Se produtos de
diferentes origens são misturados no armazém ou durante o processamento,
deve ser possível identificar suas origens nos registros; uma amostra de cada
lote  deve  ser  guardada  por  um tempo  maior  que  o  tempo  de  estada  do
produto no armazém.
b) Em locais de venda de produtos orgânicos e não orgânicos deve-se embalar
ou etiquetar cada produto de acordo com sua característica.
c) Nos locais onde ocorrer  a venda exclusivamente de produtos orgânicos,
cada  produto  será  considerado  bem  acondicionado  quando  colocado  em
bancas ou forma de exposição, com a clara identificação do produto orgânico.
Sempre  que  possível  os  produtos  poderão  conter  etiqueta  adesiva  com
identificação de seu produtor.
d) Se  um  estabelecimento  processa  produtos  orgânicos  e  não  orgânicos
provenientes de matérias primas intercambiáveis, o produto orgânico deve ser
marcado  com  seu  peso  e  ter  a  etiqueta  com  a  marca  registrada  da
Certificadora.  No  estabelecimento  deve  mostrar  claramente  que  só  os
produtos com essa marca são de origem orgânica. 



e) O Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA fornecerá somente a quantidade
de  etiquetas  correspondentes  à  quantidade  de  produto  que  pode  sair  da
matéria prima existente.  

11. SISTEMA DE RASTREABILIDADE:

A  certificação  pode  ser  definida  como  um  procedimento  pelo  qual  uma
entidade  declara  o  reconhecimento  de  que  alimentos  ou  produtos  atendem  os
requisitos de comprovação da origem e de qualidade preestabelecidos para garantir a
sanidade,  a  qualidade  do  produto,  a  segurança  alimentar  e  a  rastreabilidade.  A
rastreabilidade pode ser conceituada como: um conjunto de sistemas de informações e
registros de arquivos que permite fazer um estudo retrospectivo dos produtos oriundos
da agricultura disponíveis ao consumidor, até a propriedade onde foram produzidos,
processados ou embalados.

Nos produtos orgânicos o sistema de rastreabilidade permitirá a transferência
da identificação aplicada no produto no momento da colheita e embalagem para os
produtos  à  disposição  do  consumidor  no  varejo.  Esse  processo  permite  que  a
certificação seja feita nas duas fases origem e qualidade. 

O consumidor  como cidadão exige produtos  seguros  e que seus processos
produtivos sejam socialmente justos e ecologicamente corretos. A sociedade como um
todo clama pelo seu bem  estar, pela saúde pública e pela preservação ambiental. Os
produtos  denominados  orgânicos  são  produzidos  em  sistemas  de  produção  mais
voltados para os métodos e processos naturais respeitando a interação harmoniosa
entre o solo,  a vegetação,  o animal,  o ecossistema e o meio ambiente. Esse novo
conceito  surgiu  de  uma demanda do mercado  consumidor  e  não  de  uma simples
imposição dos órgãos governamentais. 

A rastreabilidade é o primeiro passo para atender a essas novas demandas
dos consumidores do mundo todo que estão se tornando cada vez mais exigentes
quanto à qualidade e não quanto à quantidade dos alimentos. 

A identificação individual das embalagens dos produtos orgânicos é a primeira
etapa do processo que envolve a rastreabilidade. Além disso, são diferentes as razões
pelas  quais  os  indivíduos,  empresas  e  governos estão exigindo a identificação.  Os
produtores  precisam  dela  para  gerenciamento,  melhoria  genética,  melhoria  na
qualidade dos alimentos, avaliação da relação custo/beneficio dos diferentes manejos.
Os  governantes  precisam  da  identificação  devido  à  crescente  demanda  dos
consumidores pela segurança alimentar, para administração efetiva das medidas de
apoio  ao  mercado,  para  controle  de  doenças  e  prevenção  de  fraudes.  Empresas
comerciais,  principalmente as do mercado varejista,  precisam da identificação para
diferenciação,  rastreabilidade  e  estabelecimento  de  marca  comercial  dos  produtos
para melhor atender os seus clientes. 

A identificação do produto por si só representa apenas o primeiro estágio para
se  obter  um  produto  plenamente  rastreável.  Para  manter  a  rastreabilidade  é
necessário que o selo do produto seja transferido para a embalagem do produto que
será  vendido  ao  consumidor  final.  Durante  a  produção  o  serviço  de  auditoria
inspeciona e classifica os produtos de acordo com as normas vigentes conferindo a
certificação de qualidade. 

Os  principais  objetivos  para  se  obter  e  manter  um  bom  sistema  de
identificação  de  produtos  com  rastreabilidade  são  as  questões  relacionadas  à
segurança alimentar e à saúde pública. 



Objetivos

a) Desenvolver  um sistema que  permita  a  identificação  dos  produtos  colocados  à
disposição do consumidor visando atender as normas de rastreabilidade;

b) Desenvolver e implantar sistemas de informações computadorizados para uso nas
propriedades; 

c) Estabelecer  normas  e  padrões  para  produção,  embalagem,  armazenamento  e
comercialização dos produtos orgânicos com Certificação de Origem e Qualidade
visando atender a demanda dos consumidores e a agregação de valor  para os
produtores;

d) Estabelecer  normas  e  práticas  para  a  produção  sustentável  de  alimentos  de
qualidade  para  as  propriedades  inscritas  no  programa  visando  atender  às
exigências do mercado.
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