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RESUMO 

Com a necessidade de mudanças no sistema de produção vigente, ressurge o modelo de 

produção orgânica, no resgate às questões sociais, ecológicas e ambientais da agricultura. Esse 

modelo ainda pouco expressivo no Brasil, embora considerado um dos países mais promissores 

da agricultura orgânica, apresenta complexidades em suas legislações e regulamentos, 

sobretudo no âmbito de Sementes e Mudas. O objetivo dessa pesquisa foi realizar uma revisão 

sobre a agricultura orgânica, dividida em duas etapas: uma abordagem teórica, relacionada à 

agricultura, insumos, produtos e produtores orgânicos, e uma segunda abordagem, mensurativa, 

focando a produção científica voltada especificamente à produção de sementes orgânicas. A 

abordagem teórica foi feita através de uma busca de referências relacionadas à agricultura 

orgânica no âmbito legal. Na segunda abordagem, a mensurativa, foi realizada uma busca por 

artigos científicos nas bases de dados de pesquisa ISI-Web of Science, Scopus, SciELO e por 

trabalhos de dissertação e tese, no banco de teses da CAPES/MEC, com palavras-chave em 

português e em inglês. A legislação para produção e produtos orgânicos é extensa, redundante 

e muito formal para o entendimento do produtor rural. Além disto, torna-se flexível, porém 

talvez um pouco desacreditada, quando o assunto tratado é a produção de sementes orgânicas, 

já que exige o seu uso e depois abre exceções. O domínio do mercado pelas grandes empresas 

convencionais e as contradições nas leis e regulamentos dificultam o avanço do setor, afetando 

a autoprodução de sementes pelas empresas, cooperativas, associações e produtores orgânicos. 

A produção de sementes orgânicas é negligenciada em nível global, contudo, é evidente o 

descaso do meio cientifico na busca por conhecimentos voltados à produção de sementes 

orgânicas. No período de 2000 a 2015, o retorno de contribuições científicas foi de apenas 42, 

com cerca de 30% tratando de artigo cientifico. Esta produção encontra-se dispersa em 22 

países dos quais os EUA apresentaram o maior número de contribuições, mas, somente 7. A 

citação destes trabalhos nas bases de dados mundiais foi de apenas 80 citações. A maior parte 

das publicações (65%) envolveu o setor de agricultura e cerca de 30% abordou tratamentos em 

sementes orgânicas, em 17 diferentes espécies. Mercado e questões gerais da cadeia produtiva 

foram temas com grande relevância dentre estes trabalhos. Contudo, a base legal disponível 

somada à negligência acadêmica em produção de conhecimentos relacionados às sementes 

orgânicas, tornam necessária uma mobilização acadêmica em prol de solucionar as dificuldades 

e problemas centrais voltadas não somente à agricultura orgânica, mas, especificamente 

também, voltada ao segmento de sementes orgânicas que são limitantes ao progresso da 



 
 

 
 

agricultura orgânica e, deste modo, atingir nível superior de desenvolvimento e independência 

do setor convencional da agricultura. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Agricultura orgânica. Sementes orgânicas. Mercado. Meio 

cientifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Together with the need for change in the current production system, the organic production 

model reappear in the recovery of social, ecological and environmental issues of agriculture. 

Even though Brazil is one of the most promising countries for organic agriculture, this model 

is still inexpressive and exhibit complexities in its laws and regulations, especially regarding 

seeds and cuttings. This study aimed to present a literature review about organic agriculture, 

divided in two parts: a theoretical approach related to agriculture, agricultural inputs, organic 

farmers and their products and a second approach, mensurative, focusing on the scientific 

production related to organic seeds production. The theoretical approach was based on a search 

for the major references about organic agriculture, under the legal context. In the second 

approach, a research of scientific articles was conducted on ISI-Web of Science, Scopus, Scielo 

and CAPES/MEC thesis database, using keywords in Portuguese and English. Legislation for 

production and for organic products is extensive, redundant and too formal for the 

understanding of farmers. In addition, it is flexible, but perhaps a little discredited, when the 

matter is the production of organic seeds, as it requires its use and then creates exceptions. The 

control of the market by large corporations and contradictions in the laws and regulations hinder 

the progress of the sector, affecting the production of seeds by smaller companies, cooperatives, 

associations and organic producers. The production of organic seeds is neglected globally, 

however, the spotlight is on the disregard of scientific community in the search for knowledge 

about the production of organic seeds. In the period of 2000-2015, the hit count for scientific 

contributions was only 42, being 30% research papers. This production is dispersed in 22 

countries, of which the United States had the largest contribution, with only 7. The total of 

citations in worldwide databases was only 80. The majority of publications (65%) were in 

agriculture and about 30% involved organic seed treatment, covering 17 species. Market 

analysis and general issues of the production chain were subjects with great relevance among 

these works. However, the legal foundation available and the academic negligence in 

production of knowledge related to organic seeds, make it necessary an academic mobilization 

in favor of solving the difficulties and central problems not only in organic agriculture, but 

specifically in the segment of organic seeds that are limiting the progress of organic agriculture 

and thereby achieve a level of full development and independence of the conventional sector of 

agriculture. 

Keywords: Sustainability. Organic Agriculture. Organic seeds. Market. Scientific Community.
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1 INTRODUÇÃO 

As questões ligadas ao futuro da agricultura estão cada vez mais voltadas a preocupação 

com a sustentabilidade. Um novo panorama indica a necessidade de profundas mudanças no 

atual sistema de produção convencional: vem crescendo o número de consumidores que passam 

a criticar esse modelo de agricultura, e cada vez mais preocupados com o meio ambiente, a 

demanda por alimentos mais saudáveis, aliada à preços mais atrativos e que seja socialmente 

justo (NASCIMENTO, 2014).  

Nesse contexto, ressurge do século passado um modelo de produção de alimentos, 

conhecido por sistema de produção orgânico e definido como um conjunto de processos de 

produção agrícola que parte do pressuposto de que a fertilidade é função direta da matéria 

orgânica contida no solo (ORMOND et al., 2002). O diferencial desse sistema é o resgate de 

questões sociais, ecológicas e ambientais, permitindo o equilíbrio das relações e a sua 

sustentabilidade no tempo e no espaço (NASCIMENTO, et al., 2011).  

A agricultura orgânica chegou ao Brasil na década de 70, quando agricultores buscavam 

se estabelecer no mercado, caracterizando-se como Produtores Orgânicos. O setor foi evoluindo 

ao longo dos anos, até atingir seu auge no início dos anos 2000 (ORMOND et al., 2002). Com 

essa expansão, tornou-se necessária a criação de uma regulamentação e, a partir desse momento, 

surge a certificação na agricultura orgânica, realizada no Brasil na década de 70, e evoluindo 

com a regulamentação da lei nº 10.831, de dezembro de 2003, e pelo decreto n° 6.323, de 27 

de dezembro de 2007. Essa certificação traz garantias ao consumidor, através do selo oficial, e 

estabelece obrigações ao produtor orgânico (PEDRO, 2011). Atualmente já são mais de 50 

produtos agrícolas orgânicos certificados no Brasil, dentre eles, os principais são os in natura, 

grãos e, mais recentemente, os processados (ORGANICSNET, 2016).  

Segundo o Ministério da Agricultura (2015), o mercado de orgânicos, em 2014, 

movimentou cerca de US$ 575,175 milhões e a expectativa é que em 2016 este número alcance 

US$ 718,969 milhões, com um crescimento de 20% a 30%. Os produtos orgânicos agregam, 

em média, 30% a mais no preço quando comparados aos produtos convencionais.  

O segmento orgânico é cada dia maior, porém, como anda a produção de sementes 

orgânicas no setor? De acordo com o Censo Agropecuário de 2006, mais recentes dos dados 

oficiais disponíveis, a produção de sementes, mudas e outras formas de propagação vegetal 

representa uma fatia de apenas 0,06%, de um total de 1,8% de estabelecimentos agropecuários 

voltados ao sistema orgânico. Nessa situação, surge um grande entrave para a agricultura 

orgânica. 
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Em conformidade com a lei nº 10.831/03, a Instrução Normativa 38, de 2 de agosto de 

2011 estabelece normas técnicas para a produção de sementes e mudas de acordo com o sistema 

orgânico de produção (LIMA et al., 2014). A lei exigia que o produtor orgânico utilizasse, a 

partir de 2013, apenas sementes provenientes do cultivo orgânico e a falta de opções no mercado 

forçaria a demanda por elas, atraindo o interesse de empresas especializadas no setor. Todavia, 

dificilmente essas empresas conseguiriam adequar-se ao prazo estabelecido pelo governo, 

somando o fato de que nem todas espécies e cultivares seriam produzidas (CARDOSO et al., 

2011). Seria necessário o investimento de pesquisas no setor de produção de sementes 

orgânicas, garantindo qualidade, diversificação e disponibilidade ao consumidor; ou a produção 

própria de sementes, pelo produtor orgânico, tornando-se autossustentável com o tempo (LIMA 

et al., 2014). 

Dessa forma, a Câmara revogou esse prazo em 5 anos, ao concluir que se a lei entrasse 

em vigor não seria possível atender a demanda, devido a insuficiência ao atendimento regional 

por materiais certificados disponíveis. Com isso, fica liberado a produção de alimentos 

orgânicos desenvolvidos a partir de sementes produzidas convencionalmente. Nesse caso o 

processo de certificação exige que o produtor comprove que não encontrou sementes orgânicas 

disponíveis no mercado, e assim, ficando livre para utilizar sementes convencionais, desde que 

não apresentem tratamentos químicos (JOVCHELEVICH, 2010).  

Como alternativa, a partir de 2016, cada estado deverá fazer uma lista com as espécies 

e variedades disponíveis no mercado para utilização na agricultura orgânica em nível regional 

(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA, 2013). 

Além disso, a legislação brasileira permite a troca e comercialização de sementes crioulas entre 

as comunidades tradicionais (agricultores familiares, quilombolas e indígenas), prática 

essencial na conservação do banco genético desses cultivares (LIMA et al., 2014) e importante 

para o futuro da produção e comercialização de sementes orgânicas. 

O propósito deste estudo foi realizar uma revisão sobre a agricultura orgânica sendo esta 

dividida em duas abordagens: uma primeira contendo uma abordagem teórica, relacionada à 

agricultura, insumos, produtos e produtores orgânicos, e; uma segunda parte, mensurativa, 

focando a produção científica relacionada especificamente à produção de sementes orgânicas. 

Ambas abordagens não tiveram foco limitado ao âmbito nacional.  
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2 A AGRICULTURA, INSUMOS, PRODUTOS E PRODUTORES ORGÂNICOS 

2.1 HISTÓRICO DO CULTIVO ORGÂNICO 

Em decorrência a um período de grandes transformações, consequentes dos princípios 

da Revolução Agrícola (1ª e 2ª) e Revolução Verde, predispostos à modernização do campo 

associada ao uso de agroquímicos (MAZZOLENI & NOGUEIRA, 2006), vários movimentos 

independentes foram surgindo simultaneamente pelo mundo. Dentre eles, surge a agricultura 

orgânica, entre 1925 e 1930, com trabalhos realizados pelo inglês Albert Howard, que 

ressaltavam a importância da matéria orgânica nos processos produtivos realizados pelos 

camponeses, afirmando que o solo deve ser entendido como um organismo vivo (SOARES et 

al., 2013). O inglês relatou suas teorias em seu livro Um Testamento Agrícola, de 1940 

(ORMOND et al., 2002). 

Ainda na década de 1920 surgem importantes movimentos a favor de processos 

biológicos, como o uso da matéria orgânica e outras práticas culturais e contrárias à adubação 

química. Entretanto, esse conjunto de filosofias foi denominado agricultura alternativa apenas 

na década de 70, e depois de um tempo, o termo agricultura orgânica e agricultura alternativa 

foram considerados sinônimos (SAMINÊZ et al., 2007). 

Em relação às principais vertentes de agricultura alternativa, destaca-se a agricultura 

biológica, difundida por Claude Aubert na França. Na agricultura biológica seus produtos são 

obtidos pela utilização de resíduos vegetais e animais, há rotação de culturas, uso de adubos 

verdes, estercos, restos de culturas, palhas e outros, bem como o controle natural de pragas e 

doenças. Em 1924, Rudolf Steiner lança as bases da agricultura biodinâmica na Alemanha, que 

buscava a harmonia e o equilíbrio da unidade de produção influenciadas pelo Sol e Lua. Em 

1935, no Japão, Mokiti Okada inicia a filosofia da agricultura natural, que baseia-se na 

existência de espírito e sentimento nos seres vivos (vegetal ou animal). Por fim, em 1971, na 

Austrália, Bill Mollison difunde o conceito de permacultura, também considerada modelo de 

agricultura integrada com o ambiente, onde, através da direção do Sol e dos ventos, 

determinavam a disposição espacial das plantas no terreno (ORMOND et al., 2002). Apesar das 

principais correntes de agricultura possuírem princípios e histórias distintas, elas não 

apresentam características contraditórias (FREITAS, 2002) e no final do século XX suas 

discussões sobre a agricultura sustentável já estavam fortalecidas. 

Na década de 70 os primeiros produtos considerados orgânicos passam a ser 

comercializados na Europa. Em 1972, a Federação Internacional de Movimentos de Agricultura 

Orgânica (IFOAM) reuniu os principais setores envolvidos (produção, processamento, 
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comercialização, pesquisa, ensino e divulgação das técnicas empregadas), estabelecendo um 

passo marcante para a consolidação da agricultura orgânica no mundo (PASCHOAL, 1994). 

No Brasil, também na década de 70, a produção orgânica relacionava-se a movimentos 

filosóficos, que tinham como alternativa de vida o retorno do contato com a natureza. A partir 

dos anos 80, a clientela de produtos orgânicos prospera significativamente, na busca por 

alimentos mais saudáveis e o respeito ao meio ambiente. Na década de 90, aumenta a 

quantidade de pontos comerciais de produtos orgânicos devido, principalmente, à Conferência 

Eco-92, sobre o meio ambiente e desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro. Portanto, no 

início dos anos 2000, a agricultura orgânica é considerada a maneira de produção mais correta 

ecologicamente e o mercado de orgânicos alavanca com número de consumidores crescente 

(ORMOND et al., 2002). 

Os primeiros movimentos ligados a sistemas orgânicos possuem pouca ligação com o 

conceito atual de agricultura orgânica, em consequência de na época não haver padrões, 

regulamentos ou interesse em questões ambientais e de segurança alimentar (ORMOND et al., 

2002). Nesta condição, o conceito de agricultura orgânica abrangendo as demais definições, 

atenta para os problemas de desenvolvimento da agricultura de forma economicamente viável, 

social, justa e ambientalmente correta (MAZZOLENI & NOGUEIRA, 2006). 

2.2 AGRICULTURA ORGÂNICA: DEFINIÇÃO  

A agricultura orgânica insere-se em um conceito amplo de agricultura alternativa, 

abrangendo dentro da produção agrícola um conjunto de metodologias que têm como base a 

hipótese de que a fertilidade é função direta da matéria orgânica contida no solo (EMPRESA 

BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA, 2009). A agricultura 

alternativa emprega outros tipos de correntes agrícolas, tais como: orgânica, natural, 

biodinâmica, biológica, e permacultura, que apresentam em comum a preocupação com a 

ligação direta entre homem e meio ambiente. De acordo com Neves (2004), o sistema orgânico 

é o mais conhecido deste segmento. 

Inicialmente, os movimentos orgânicos eram movidos por concepções idealísticas, sem 

nenhuma padronização. Porém, à medida que foram reunindo conhecimentos, tornou-se 

necessário o estabelecimento de padrões dinâmicos e práticas de manejo em todo processo 

(NEVES, 2005), sendo necessária a revisão e desenvolvimento contínuos após estabelecidos 

(IFOAM, 2000). 

O termo agricultura orgânica é difundido nos principais países do mundo, e mencionado 

em documentos oficiais de organismos internacionais como a ONU (Organização das Nações 
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Unidas), a UNCTAD (Conferência Sobre Comércio e Desenvolvimento das Nações Unidas) e 

a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura). No Brasil, a 

agricultura orgânica foi inserida na legislação desde a Instrução Normativa Nº 7, de 17 de maio 

de 1999 (BRASIL, 1999), consolidando-se com a recente Lei 10.831, de 23/12/2003 (BRASIL, 

2003) (BALESTIERI, 2015). De acordo com a IN 07/99, do Ministério de Agricultura: 

Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária e industrial, todo aquele em 

que se adotam tecnologias que otimizem o uso de recursos naturais e 

socioeconômicos, respeitando a integridade cultural e tendo por objetivo a auto 

sustentação no tempo e no espaço, a maximização dos benefícios sociais, a 

minimização da dependência de energias não renováveis e a eliminação do emprego 

de agrotóxicos e outros insumos artificiais tóxicos, organismos geneticamente 

modificados – OGM/transgênicos, ou radiações ionizantes em qualquer fase do 

processo de produção, armazenamento e de consumo, e entre os mesmos, 

privilegiando a preservação da saúde ambiental e humana, assegurando a 

transparência em todos os estágios da produção e transformação.  

A Federação Internacional de Movimentos da Agricultura Orgânica define como 

orgânicos “todos os sistemas agrícolas que produzem alimentos e fibras de forma correta, sem 

danificar o meio ambiente e voltados para a melhoria da qualidade de vida dos consumidores e 

para as questões socioeconômicas” (IFOAM, 2000). De acordo com o programa Codex 

Alimentarius, a agricultura orgânica é definida como “o manejo holístico da produção que 

promove e aumenta o vigor do agroecossistema, incluindo a biodiversidade, os ciclos 

biológicos e a atividade biológica do solo” (FAO/OMS, 2001). 

A agricultura orgânica é a retomada do uso de antigas práticas agrícolas, sendo essas 

adaptadas ao pacote tecnológico de produção agropecuária apropriadas à realidade local própria 

de cada contexto. Assim, seu principal objetivo é o aumento de produtividade, comprometido 

com um manejo sustentável de mínima interferência nos ecossistemas, e visando a organicidade 

e sanidade da produção (ORMOND et al., 2002). A qualidade dos produtos e processos 

orgânicos é otimizada em todos os aspectos agronômicos e ecológicos, respeitando-se as 

capacidades naturais de plantas, animais e ambiente (IFOAM, 2000).  

No sistema de produção orgânico não é permitido o uso de substâncias que causam 

impactos diretos à saúde do homem e ao meio ambiente, principalmente fertilizantes sintéticos 

solúveis, agrotóxicos e transgênicos (MAPA, 2016). Essa teoria é contraditória aos sistemas 

ditos “convencionais”, que utilizam em seu processo produtivo insumos de origem química. 

O Brasil, em consequência de sua imensa biodiversidade, dos diferentes tipos de solo e 

clima, aliados a uma grande diversidade cultural, torna-se um dos países com maior potencial 

de crescimento e desenvolvimento da agricultura orgânica (MAPA, 2016).   
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2.2.1 Produto Orgânico 

Produto orgânico é todo produto, animal ou vegetal, obtido sem a utilização de produtos 

químicos ou de hormônios sintéticos que favoreçam o seu crescimento de forma não natural 

(ORGANICSNET, 2010). O processo de industrialização deve respeitar as normas de 

fabricação para evitar qualquer contaminação do produto com substâncias indesejadas. Seus 

ingredientes devem ser inofensivos à saúde do consumidor (MAPA, 2016). De acordo com o 

Art. 2º pela Lei no 10.831 de 2003 “considera-se produto da agricultura orgânica ou produto 

orgânico, seja ele in natura ou processado, aquele obtido em sistema orgânico de produção 

agropecuário ou oriundo de processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema 

local”. 

Na produção orgânica deve-se utilizar dos princípios agroecológicos que contemplam o 

uso responsável do solo, da água, do ar e dos demais recursos naturais, respeitando as relações 

sociais e culturais. Para ser considerado orgânico, o produto deve ter composição mínima de 

95% de ingredientes orgânicos, sendo aqueles com proporção inferior, no mínimo 70%, 

chamados de “produto com ingredientes orgânicos”. Já os produtos com menos de 70 % de 

ingredientes orgânicos não recebem o selo brasileiro e não podem ser vendidos como orgânicos 

(MAPA, 2016). Além disso, para ser considerado orgânico, o produto também deve atender às 

demais legislações, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Ministério 

da Agricultura (MAPA), Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(INMETRO), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), entre outras (MAPA, 2016). 

Segundo o Ministério da Agricultura (2015), os produtos orgânicos agregam uma média 

de 30% a mais no seu custo final de produção, quando comparado à produtos de origem 

convencional. O motivo principal para esses valores mais elevados é devido aos orgânicos 

apresentarem uma menor escala produtiva, custos de conversão de acordo com a 

regulamentação e processos de reconhecimento de sua qualidade orgânica. Vale ressaltar que a 

estruturação do preço do produto orgânico depende especialmente do gerenciamento da unidade 

de produção, do canal de comercialização e da oferta e demanda dos produtos. 

As principais vantagens da produção orgânica são o acesso à alimentos mais saudáveis 

e naturais, além de um manejo sustentável e equilibrado do meio ambiente, permitindo a 

preservação e interação dos elementos da natureza e garantindo a saúde do homem 

(INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO – IPD, 2010). 
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2.3 AGRICULTURA ORGÂNICA NO MUNDO 

As questões ligadas ao futuro da agricultura estão cada vez mais voltadas à preocupação 

com a sustentabilidade. Nos últimos anos, a agricultura caracterizou-se pelo desenvolvimento 

de novas tecnologias, máquinas agrícolas e indústria química. Ainda que isto tenha 

impulsionado a produção mundial de alimentos, também produziu efeitos colaterais (IFOAM, 

1998). A falta de respeito à sustentabilidade do meio ambiente, somatório do uso 

indiscriminado de fertilizantes, deterioração do solo, perda da biodiversidade e insegurança da 

qualidade dos alimentos, resultou na estagnação da produtividade da agricultura baseada nesse 

sistema (SUJATHA et al., 2013). Mesmo com todos benefícios da modernização da agricultura, 

os próprios foram distribuídos desigualmente entre agricultores e países (ALTIERI, 2000).  

O crescimento de áreas destinadas ao cultivo orgânico no mundo sucedeu de maneira 

expressiva na virada do milênio, principalmente entre 2000 e 2008. Nesse período, observou-

se um progresso simultâneo do mercado mundial de orgânicos (PARANÁ, 2011). Nos últimos 

dez anos, a venda de produtos orgânicos cresceu a uma taxa de 157%, de acordo com o relatório 

sobre tendências na agricultura global realizado pelo Instituto de Pesquisa em Agricultura 

Orgânica (FiBL) e pela Federação Internacional de Movimentos pela Agricultura Orgânica 

(IFOAM) (FiBL/IFOAM, 2016).   

Apesar das áreas destinadas às atividades orgânicas no mundo representarem apenas 

1% do total, as pesquisas revelaram que vem crescendo o número de produtores orgânicos 

(APÊNDICE A). Existem no mundo 2,3 milhões de agricultores orgânicos, distribuídos em 172 

países, com novos países adotando o orgânico em suas atividades, entre eles, o Kiribati, Porto 

Rico, Suriname e as Ilhas Virgens Americanas. Aproximadamente 40% desses produtores 

orgânicos localizam-se em países em desenvolvimento, sendo as maiores concentrações na 

Índia, com 650 mil produtores, em 2013, seguido pela Uganda, com 190.552, e pelo México, 

com 169.703 (2013). Entre 1999 e 2014, foram registrados 2,1 milhões de novos agricultores 

orgânicos, mostrando evidências claras do contínuo crescimento na agricultura orgânica 

(FiBL/IFOAM, 2016). Isto traz benefícios principalmente ao meio ambiente e ao 

desenvolvimento econômico e social das zonas rurais.  

Até o final de 2014, cerca de 43,7 Mha de terras agrícolas, incluindo área de conversão, 

tinham sido destinados à produção orgânica. Em 2014 foram registrados mais de 500 mil ha a 

mais que em 2013. Esse aumento ocorreu em todas regiões destinadas ao cultivo orgânico, 

exceto na América Latina, devido à redução de área orgânica destinada a pastagem na 

Argentina. Na Europa, o crescimento de área foi aproximadamente 0,3 Mha (2%). Na África 
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foi cerca de 5,5% (acima de 54 mil ha), na Ásia foi superior à 158 mil ha (mais de 4,7%) e na 

América do Norte foi maior que 1%. 

Mais de um quarto das terras agrícolas orgânicas no mundo (11,7 Mha) e mais de 86% 

(1,9 milhões) dessa produção são de países em desenvolvimento e mercados emergentes em 

2014. Cerca de 80% de toda a área mundial destinada ao cultivo orgânico encontra-se na 

Oceania, Europa e América Latina, com 40%, 27% e 15%, respectivamente. A Ásia, a América 

do Norte e África, apresentam 8%, 7% e 3%, respectivamente, do total de terras agrícolas 

orgânicas. Em termos absolutos, o maior incremente de área orgânica foi observado no Uruguai 

(0,4 Mha), na Índia (mais de 0,2 Mha) e na Federação Russa (0,1 Mha). 

A Austrália é o país de maior área destinada à produção orgânica, com cerca de 17,2 

Mha, até 2013, sendo que mais de 90% dessa área são pastagens naturais. Em seguida vem a 

Argentina, com 3,1 Mha, e os EUA com 2,2 Mha. Os continentes que apresentam 

proporcionalmente a maior parte de terras orgânicas, pelo total de terras agrícolas, são a Oceania 

(4,1%) e Europa (2,4%). Na União Europeia, cerca de 5,7% das fazendas são orgânicas. Vale 

ressaltar que os países que apresentam essa maior proporção são as Ilhas Malvinas, 

Liechtenstein e Áustria, com cerca de 36%, 30 % e 20%, respectivamente. 

Do total de área agrícola, particularmente existem outras áreas orgânicas, onde a maioria 

dela são de acervos silvestres. Outras áreas, em terras não agrícolas, incluem atividades como 

aquicultura, florestas e áreas de pastagem. As áreas de terras não agrícolas constituem mais de 

37,6 Mha. No total 81,2 Mha (terras agrícolas ou não agrícolas) são orgânicas. Quase dois terços 

das terras agrícolas são áreas de pastagem (27,5 Mha). Com um total de no mínimo 8,5 Mha, a 

terra arável constitui cerca de 20% de terras orgânicas. Um aumento de cerca de 7% foi relatado 

desde 2013. A maior parte do uso de terra é destinada à cereais, incluindo arroz (3,4 Mha), 

seguido de forragens verdes (2,6 Mha), vegetais (0,3 Mha) e leguminosas (cerca de 0,4 Mha). 

As culturas permanentes correspondem à 8% de terras orgânicas, com aproximadamente 3,4 

Mha. As culturas permanentes mais importantes são café (com mais de 0,7 Mha, constituindo 

cerca de um quarto das terras de cultivo permanente), seguido por oliva (0,6 Mha), uvas (0,32 

Mha), nozes (0,28 Mha) e cacau (0,25 Mha). 

Os dados de uso das terras são avaliadas para mais de 90% das terras orgânicas. 

Infelizmente, alguns países com grande importância no cultivo orgânico, como Austrália, Brasil 

e Índia, possuem pouca ou nenhuma informação sobre o uso das terras.    

O setor de orgânico teve uma rápida expansão em países ricos, e atualmente é 

reconhecido como mecanismo de desenvolvimento em regiões onde prevalecem pequenas 
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unidades de produção, como o Brasil. Esse apelo vem se fortalecendo desde 2014, quando a 

ONU destacou as inúmeras vantagens socioeconômicas da agricultura familiar. Os produtos 

orgânicos podem elevar a renda dos produtores devido à sua valorização de mais de 30% em 

relação aos convencionais (ORGANICSNET, 2016). 

De acordo com pesquisas realizadas pela consultoria Organic Monitor (SAHOTA, 

2015), mesmo em épocas de crise, a agricultura orgânica vem apresentando saltos anuais na 

produção. O setor orgânico movimentou cerca de US$ 29 bilhões no mundo, em 2004, e dez 

anos depois, em 2014, a estimativa de mercado saltou para US$ 80 bilhões, uma taxa superior 

a 50%. O líder de mercado são os EUA, com US$ 35,9 bilhões. Já na Europa, a Alemanha lidera 

com US$ 10,5 bilhões, seguida da França, com US$ 6,8 bilhões. Em termos per capita, os 

países com maior consumo de alimentos orgânicos foram a Suíça, Luxemburgo e Dinamarca, 

com valor superior a US$ 615,00 (FiBL/IFOAM, 2016). 

Esses valores demostram que a agricultura orgânica, se bem incorporada, apresenta um 

constante crescimento de mercado e grande expansão da área destinada ao seu cultivo. Isso 

torna-se claro, por exemplo, na Europa, a qual observa-se um elevado crescimento da 

agricultura orgânica, e onde a maioria dos países oferecem aos envolvidos várias medidas de 

apoio, como pagamentos diretos, serviços de consultoria, e ações de marketing 

(ORGANICSNET, 2013). 

É importante ressaltar que as estatísticas realizadas sobre o mercado orgânico na 

América Latina são muito precárias, além de observar variações acentuadas nos dados já 

computados (VALLE et al., 2007). Isso é consequência direta da falta de uma legislação 

eficiente na regulamentação e comercialização de produtos orgânicos, na maioria dos países. 

Sendo assim, os produtos destinados à exportação são certificados por empresas estrangeiras, 

principalmente dos EUA e Europa, o que torna o custo de certificação elevado e um entrave 

para a expansão do mercado. Essa situação só será revertida caso os países adotem uma 

legislação eficiente e segura, adaptada às condições locais (SOUZA & RESENDE, 2006).  

A IFOAM e FiBL incentivam programas como o Fórum das Nações Unidas sobre 

Normas de Sustentabilidade (UNFSS), a Consulta de Boas Práticas na Agricultura (SOAAN) e 

a Plataforma de Ciência Orgânica Global (TIPI) para desenvolvimento futuro da agricultura 

orgânica. Além disso, o reconhecimento mundial cada vez maior da IFOAM, e acordos de 

equivalência recentemente assinados entre os EUA e Europa, ou Canadá e Suíça, têm atraído a 

atenção da ONU, sendo um fator importante para impulsionar o desenvolvimento no setor de 

orgânicos (IFOAM, 2013). 
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2.4 AGRICULTURA ORGÂNICA NO BRASIL  

Uma pesquisa realizada pelo The World Organic Agriculture, em conjunto com o 

Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) e pela IFOAM (FiBL/IFOAM, 2010), relatou 

que o Brasil está entre os maiores produtores mundiais de orgânicos. Apesar da crise financeira 

enfrentando pelo país nos últimos anos, de acordo com o relatório realizado pelo Organic Brasil 

(IPD, 2016) com apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 

(APEX-BRASIL), o mercado brasileiro de orgânicos aumentou 35% em 2015, com receita 

estimada de mais de US$ 20 milhões ao ano. A produção e o número de produtores também 

aumentaram significativamente. A previsão para 2016 é de um crescimento de até 30%. Essa 

relação é bem superior às médias registradas nos dois maiores mercados mundiais de orgânicos, 

EUA e Alemanha, onde se tem uma cadeia produtiva bem consolidada. 

Segundo a consultoria Organics Monitor (2015), o crescimento mundial registrado nos 

últimos anos é bem menor, com taxas entre 5% e 11%. A agricultura orgânica ganha cada vez 

mais espaço na cadeia agrícola brasileira e o mercado está crescendo em ritmo acelerado, apesar 

do país representar menos de 1% da produção e do consumo mundial.  

Entretanto, apesar desse crescimento elevado, ainda existe uma grande barreira para o 

mercado brasileiro de orgânicos experimentar: a realidade de mercado vivida pelos EUA e 

Europa, após 15 anos de regulamentação da produção de orgânico, já estando a produção, 

legislação e certificação consolidados. Para o Brasil conseguir chegar à esse nível de produção, 

deverá atingir um valor dez vezes maior que o atual, crescendo, em uma década 1.000%. 

A expansão do mercado orgânico brasileiro ganhou embalo quando o país colocou as 

regras em prática, permitindo ao consumidor distinguir os alimentos orgânicos dos 

convencionais, através dos selos nas embalagens. A qualidade dos produtos brasileiros e sua 

rastreabilidade ainda são considerados elevados e confiáveis, quando comparados a outros 

países (IPD/ORGANICSBRASIL, 2016). 

Internacionalmente, o preço dos produtos orgânicos e desvalorização da moeda estão 

colocando o Brasil à nível muito competitivo. De acordo com dados do Ministério da 

Agricultura (2015), a produção orgânica movimentou cerca de US$ 575,175 milhões em 2014, 

e a expectativa para 2016 gira em torno de US$ 718,969 milhões. Esse valor equivale a US$ 

100 bilhões na produção mundial (0,71%). Se a previsão de crescimento (30% a 35%) realizada 

pelo Organics Brasil se concretizar, o faturamento no sistema orgânico pode ultrapassar a marca 

de US$ 860 milhões, em 2016.  
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Atualmente, os únicos dados oficiais sobre o sistema orgânico estão disponíveis no 

último Censo Agropecuário realizado em 2006, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE, e os demais envolvem apenas estimativas. É necessário a formulação de dados oficiais, 

de acordo com políticas públicas, para instituir metas e assim monitorar os resultados. Dessa 

forma, o setor vai se estruturar, tomando importância econômica, social e ambiental no país 

(IPD, 2011). 

Estatísticas realizadas pelo OrganicsBrasil estimam que em 2010 as exportações de 

produtos orgânicos brasileiros aproximou-se dos US$ 250 milhões. Uma estimativa de 20% no 

crescimento anual nas exportações do setor orgânico proporcionou que essa atividade se 

consolidasse no Brasil, representando um grande avanço e expansão da produção orgânica, 

além da importância econômica no mercado externo e interno (IPD, 2010). 

A maior parte da produção orgânica no Brasil é destinada à exportação, entre 50% e 

60%. O país exporta para mais de 76 países tendo como principais destinos a Europa, EUA e 

Japão (MAPA, 2015). Dentre os principais produtos brasileiros exportados, encontra-se na lista 

a soja, o açúcar branco e mascavo, café, sucos cítricos, mel, arroz, frutas in natura e 

desidratadas, óleos essenciais, castanhas, erva mate, cogumelos, óleo de babaçu, óleos vegetais, 

essências florestais, extratos vegetais, cachaça e doces (MACIEL, 2009). 

Os estados brasileiros, em sua totalidade, possuem estabelecimentos agrícolas voltados 

ao sistema de produção orgânico, e por ser um país de ampla extensão, as diferenças entre as 

diversas regiões são discrepantes. Considerando, no entanto, as peculiaridades e aptidões, os 

estados brasileiros com maior destaque na produção orgânica são a Bahia, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul, Ceará, Paraná, Piauí e São Paulo (IPD Orgânicos, 2010). 

O número de estabelecimentos agropecuários de orgânicos registrados pelo último 

Censo foi de 90.497, porém, no início de 2011, apenas 5.500 produtores estavam registrados 

no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Além disso, o país conta com 4,93 Mha de área 

destinada ao cultivo de produtos orgânicos. Os dados de mercado externo de orgânicos, 

realizado pelas empresas de venda externas do país, são avaliados pelo sistema OrganicsBrasil, 

ligado a Apex-Brasil (IPD, 2011). 

As estatísticas realizadas pelo IBGE (2015), mostram que 72 Mha são cultivados no 

Brasil. Destes valores, um pouco menos de 1% de dessas áreas são destinas ao cultivo orgânico. 

Segundo o Ministério da Agricultura (2015), a área total de produção orgânica atinge quase 750 

mil ha, onde a região com maior área produtiva é a Sudeste, com cerca de 333 mil ha. 
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Sucessivamente estão as regiões Norte (158 mil ha), Nordeste (118,4 mil ha), Centro-Oeste 

(101,8 mil ha) e Sul (37,6 mil ha).  

No geral são produzidas principalmente hortaliças, cana-de-açúcar, arroz, café, castanha 

do brasil, cacau, açaí, guaraná, palmito, mel, sucos, ovos e laticínios. Em 2016, os alimentos de 

maior valor agregado, merecendo destaque para maiores faturamentos de mercado orgânico, 

são os produtos lácteos e de origem animal. Outros produtos já começam aparecer no comércio 

aos poucos, como vinho, cerveja, cachaça, camarão, frangos, carne bovina, ovos, têxteis e 

cosméticos (OLIVEIRA, 2007). 

Observou-se um aumento significativo nas Unidades de Produção, de 10.064 para 

13.323 unidades, em janeiro de 2014 a janeiro de 2015, representando um acréscimo de 32%. 

Importante destacar que cada produtor orgânico tem direito a mais de uma unidade de produção. 

A região com maior número de unidades de produção é o Nordeste, com 5.228, seguido pelo 

Sul e Sudeste, com 3.378 e 2.228, respectivamente. Na região Norte, esse número chegou a 

1.337 e no Centro-Oeste, 592 unidades de produção (MAPA, 2015). 

2.4.1 Produtores Orgânicos no Brasil  

O número de produtores aderindo ao mercado de orgânico é cada dia maior no Brasil. 

Do início de 2014 à 2015, o total de produtores orgânicos subiu de 6.719 para 10.194, surtindo 

um acréscimo de 51,7%. As regiões brasileiras onde concentra-se a maior quantidade de 

produtores orgânicos são o Nordeste, com pouco mais de 4 mil, seguido do Sul e Sudeste, com 

2.865 e 2.333 produtores, respectivamente (MAPA, 2015).   

Existem dois grupos de produtores orgânicos: os pequenos agricultores familiares, que 

são ligados a associações, cooperativas e grupos de movimentos sociais, e representam uma 

taxa total de aproximadamente 90% dos agricultores, e uma pequena parcela de empresas 

(10%), relacionada às iniciativa privadas. No Sul do país, o sistema orgânico é estruturado na 

sua maioria pela agricultura familiar, cooperativas e pequenas propriedades. Já na região 

central, a composição é prioritariamente de grandes propriedades. Os agricultores familiares 

são responsáveis por cerca de 70% da produção orgânica brasileira e ocupam papel importante 

na cadeia produtiva de abastecimento do mercado, com forte presença na produção de mandioca 

(87%), feijão (70%), carne suína (59%), leite (58%), carne de aves (50%) e milho (46%) 

(BRASIL, 2015). 

Quanto ao tipo de produto orgânico, os grandes produtores destacam-se na produção de 

frutas, como citros e frutas tropicais; cana-de-açúcar; café e cereais orgânicos (soja e milho, 

basicamente) e pecuária extensiva orgânica, prevalecendo os estados do MS e RS. Já os 
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pequenos produtores são responsáveis principalmente pelo abastecimento interno do país, com 

a produção de hortaliças, frutas e alimentos processados (ORGANICSNET, 2015). 

Desde 2011 a lei estabelece que o produtor realize o registro no Cadastro Nacional de 

Produtores Orgânicos, do Ministério da Agricultura, para então ser considerado como produtor 

orgânico certificado. Para conquistar a certificação e o selo de garantia de produto orgânico, o 

interessado deve cumprir um conjunto de regulamentos estipulado pela Lei No 10.831 

(BRASIL, 2003), que é regulamentada pelo Decreto 6.323 (BRASIL, 2007), além das 

Instruções Normativas 19 e 50 (BRASIL, 2009) do MAPA. 

De acordo com o relatório realizado pela FiBL/IFOAM (2016), atualmente, o número 

de registros no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, gerenciado pelo MAPA é de 11.084 

produtores. De acordo com o Ministério da Agricultura (2015), os principais estados brasileiros, 

com liderança no banco de dados, são o Rio Grande do Sul, com 1.554 produtores, seguido pelo 

estado de São Paulo (1.438), Paraná (1.414) e Santa Catarina (999). 

2.4.2 Mercado e Consumidores de Orgânicos 

O aumento de mercados mais flexíveis e o maior acesso à informações por parte dos 

consumidores, resultou em um consumidor mais consciente e exigente na escolha dos 

alimentos, surgindo assim o “consumidor orgânico”. Uma característica de importância 

relacionada aos consumidores de orgânicos envolve a fidelização do produto, além da garantia 

de frequência de compras. Esse fator é um grande atrativo aos novos canais de venda para o 

segmento, permitindo ainda oportunidades ao pequeno produtor. 

Um embasamento para esta demanda é o produto orgânico, que segue as condições de 

mercado conhecidas como “comércio justo” (Fair Trade) (PLANETA ORGÂNICO, 2010). 

Este movimento teve início a alguns anos sendo um conceito educativo, empregando métodos 

alternativos afim de demonstrar ao público europeu a injustiça e o desequilíbrio social sobre o 

comércio internacional. Os termos do comércio (relação de preço entre matéria-prima e 

mercadorias processadas/técnicas) comumente beneficiavam a transformação e distribuição em 

detrimento da produção (MEDAETS & FONSECA, 2005). Os critérios adotados por esse 

comércio justo eram voltados à um comércio sustentável de pequenos produtores, iniciando 

com produtos coloniais, como café, chá e cacau. 

No mercado orgânico, existem os consumidores dispostos a pagar a mais por produtos 

que apresentam propriedades desejadas. Dessa forma, esse segmento vem ganhando cada vez 

mais espaço, principalmente as lojas tradicionais de produtos naturais e feiras orgânicas. 

Contudo, são os supermercados que ganham maior destaque, em busca de variedade e qualidade 
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dos alimentos, em razão de representam uma atuação maior no cotidiano dos consumidores 

(ARAÚJO & PAIVA, 2007). Os supermercados brasileiros evoluem em vendas, números, nos 

formatos de lojas e na qualidade dos serviços oferecidos à população de todas as classes 

econômicas (ABRAS, 2011). As empresas distribuidoras geralmente apresentam foco nessas 

redes, que empregam os produtos orgânicos como um recurso de diferenciação, valorizando 

sua imagem frente ao consumidor (MARTINS et al., 2006). Uma opção de comercialização 

com grande crescimento se dá via Internet.  

A entrada de produtos orgânicos de marca própria, realizada por grandes varejistas, 

representa uma grande vantagem ao desenvolvimento estável de alimentos orgânicos, em longo 

prazo. Essa presença crescente de orgânicos nos supermercados e hipermercados atrai a atenção 

dos consumidores, estimulando o interesse de todas as classes sociais. Consequentemente, é 

provável que determinados setores com vendas bastante reduzidas, como por exemplo os 

produtos lácteos, tenham uma procura crescente pelo consumidor (IPD, 2011).  

A comercialização de produtos orgânicos por vendas no varejo se estabelece por entrega 

em domicílios, em feiras livres, em pontos de venda especializados, venda direta à lojas de 

produtos naturais, restaurantes, lanchonetes, fast-foods e vendas a mercados institucionais 

públicos e privados. Já as vendas por atacado consistem da entrega de produtos as distribuidoras 

de produtos orgânicos e a redes de supermercados (CAMPANHOLA e VALARINI, 2001). 

Atualmente, as principais redes de varejo no Brasil são a Companhia Brasileira de 

Distribuição – Grupo Pão de Açúcar, Carrefour Comércio e Indústria Ltda, e Walmart Brasil 

Ltda. Essas redes investiram em marcas próprias ganhando uma grande aceitação e confiança 

dos consumidores, e também desfrutando dos benefícios de escala necessária para oferecer alta 

qualidade de produtos com preços mais baixos. As lojas especializadas em produtos naturais e 

orgânicos, como no caso da Rede Mundo Verde, compõem um importante canal de distribuição, 

contribuindo no acesso aos consumidores à produtos mais específicos. 

As feiras livres orgânicas, as quais realizam vendas diretas ao consumidor em várias 

regiões do Brasil, são muito importantes para o fortalecimento da agricultura familiar. O setor 

de Food Service também tornou-se um valioso canal de venda de produtos orgânicos, 

abrangendo restaurantes, hotéis, bares, além de empresas que oferecem produtos orgânicos em 

refeitórios industriais (IPD, 2011). 

A maioria da comercialização de produtos orgânicos são alimentos frescos (in natura), 

como frutas e vegetais. Porém, esse consumo não se restringe aos produtos frescos. Arroz, 
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molhos, condimentos e conservas representaram a maior procura na área de alimentos 

embalados orgânicos. 

Segundo o Organics Brasil (2016), não se têm dados atuais de mercado pelas estatísticas 

oficiais, sendo o último realizado pelo Censo Agropecuário de 2006. Um novo sistema de 

código foi recomendado ao Ministério da Agricultura, para se fazer um rastreamento do 

números de produção mais atualizado.  

A comercialização e as exigências do mercado tornam-se as maiores dificuldades 

particulares para o ingresso da produção orgânica. Somado a isso, o conhecimento escasso das 

práticas de mercado pode resultar em prejuízos totais por ocasião da venda (MAZZOLENI & 

OLIVEIRA, 2010). Com legalização da certificação de alimentos orgânicos e bebidas, o 

mercado de orgânicos encara dificuldades de disponibilidade de matérias-primas para a 

produção de alimentos processados, apesar da crescente demanda.  

As empresas industriais e varejistas passam a ter um importante papel na mobilização 

dos consumidores brasileiros. A divulgação da garantia de qualidade e a credibilidade dos 

produtos orgânicos faz com que a procura por tais alimentos aumente, tornando necessário 

investimentos no esclarecimento do consumidor relacionado aos benefícios dos orgânicos, o 

qual envolve o desenvolvimento de um sistema produtivo sustentável, respeitando o produtor, 

o consumidor e o meio ambiente.  

2.4.3 Agricultura Familiar  

Embora a agricultura orgânica tenha alcançado avanços significativos no número de 

produtores orgânicos no Brasil, esse sistema é constituído, em sua maioria, por pequenas 

propriedades rurais, composta por agricultores familiares que arriscam seu próprio dinheiro 

para sua capacitação e procuram por novos conhecimentos e pesquisas, buscando o aumento de 

produção (MOREIRA, 2013). Estes vivenciam em seu dia-a-dia problemas de burocracia, falta 

de informação, pesquisas e estatísticas, além da ineficiência de distribuição, restrição na venda 

de produtos não certificados e planejamento inadequado. Dessa maneira, a criação de 

associações e cooperativas tentam fortalecer o sistema, buscando juntamente aos agentes 

públicos, soluções e melhorias ao setor (CODEPLAN, 2015). 

A agricultura familiar é considerado um sistema estratégico para a população, por ser 

responsável pela maior parte de produção dos produtos agropecuários e de matérias-primas, 

alcançando no Brasil uma média de 70% da produção de alimentos.  

Além disso, o segmento representa 10% do PIB nacional e 75% da mão de obra do 

campo (FBB, 2013). A agricultura orgânica desempenha um importante papel social para o 
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segmento, sendo considerada uma grande alternativa aos pequenos agricultores familiares 

(PEREIRA et al., 2014). Segundo Wachsner (2014), uma média de 43% dos produtores 

orgânicos apresentam uma área para produção inferior a 10 ha.  

O grande marco legal da Agricultura Familiar aconteceu com o estabelecimento da Lei 

Nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que concedia sua inserção nas estatísticas oficiais (BRASIL, 

2006). O conceito agricultura familiar já é bem conhecido na legislação brasileira. Porém o 

Censo Agropecuário (IBGE, 2006) adotou o conceito a fim de apoiar o estabelecimento das 

diretrizes governamentais na formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais. Segundo Art. 3º, da Lei nº 11.326, considera-se: 

Agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no 

meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

II - utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas 

vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

Apesar da grande importância para agricultura orgânica, o sistema baseado na 

agricultura familiar apresenta muitas dificuldades, principalmente nos processos de produção e 

comercialização. Algumas delas são citadas no esquema abaixo: 

 

Figura 1 - Ilustração das dificuldades apresentadas pelas agricultura familiar.  
Fonte: Instituto de Promoção do Desenvolvimento – IPD (2010). 
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A comercialização é um dos maiores desafios na Agricultura Familiar, devido à 

complexidade de acesso aos mercados, os quais envolve diferentes elementos da dinâmica do 

processo: produção – beneficiamento – comercialização. No processo de comercialização é 

necessário que os agricultores familiares estabeleçam uma relação não só técnica, produtiva e 

comercial com o mercado, como também política e de poder. Com isso, deve-se haver uma 

diferenciação da Agricultura Familiar com a agricultura de grande porte, onde seu comércio 

não deve ser baseado em escala, e sim na diversificação da produção (FBB, 2013). 

Apoiando a ideia de que a agricultura orgânica pode ser um diferencial para a agricultura 

familiar, o regulamento, com a Lei 10.831/03, incluiu novos critérios de certificações especiais 

para grupo de agricultores e isenções de certificação para o sistema de venda direta de produtos 

pelos agricultores de organizações sociais (NEVES, 2005). 

Em relação às políticas dirigidas à agricultura familiar, é importante a implantação de 

políticas públicas específicas aos agricultores familiares, para que esses não enfrentem de forma 

negativa os padrões e regulamentos rigorosos de produção, como vem acontecendo ao longo da 

história desse segmento. 

Face a estas dificuldades, a agricultura familiar cria formas alternativas de produção e 

comercialização. A produção orgânica é adotada como possibilidade de manter a harmonia e a 

sustentabilidade mundial, gerando maiores oportunidades para difusão de pacotes tecnológicos 

de produção dos alimentos orgânicos, e assim, criando oportunidades de inclusão social. Além 

disso, o modelo de produção da agricultura familiar promove uma sustentabilidade ao meio 

rural. Como a agricultura familiar detém de 83% dos estabelecimentos orgânicos, incentivos no 

segmento promovem uma inserção social de importância para o país (IPD, 2010). 

2.4.4 Programas e Projetos de incentivo à agricultura orgânica  

O Ministério da Agricultura, através da Coordenação de Agroecologia da Secretaria de 

Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo (SDC), com o objetivo de reforçar a base 

agroecológica dos sistemas de produção orgânica, especialmente no meio urbano, organiza 

campanhas pelo país anualmente (MAPA, 2015). No Brasil já existem modelos reais de 

sistemas de produção orgânica e bases agroecológicas desenvolvidos pelo empenho conjunto 

de agricultores, organizações e movimentos sociais organizados em várias redes (BIANCHINI 

E MEDAETS, 2013). Nesse momento, o produtor pode contar com o acesso à linhas de 

financiamento agroecológicas. No Brasil, surgiram programas específicos ao produtor orgânico 

no Banco do Brasil (BB Agricultura Orgânica e Pronatureza), no Banco do Nordeste (FNE 

Verde) e no BNDES. Além disso, o Banco Central do Brasil determina, a partir da resolução 
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2.879, 08 de agosto de 2001, o atendimento prioritário à projetos de financiamento oriundos 

dos sistemas produtivos da agroecologia e/ou da agricultura orgânica (ORMOND et al., 2002). 

No âmbito da agricultura familiar, esse financiamento é adquirido principalmente pela 

linha de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF 

AGROECOLOGIA), coordenada pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) e mais 

duas linhas especiais, Pronaf-Eco e Pronaf Floresta (PRONAF, 2016), os quais visam 

principalmente investimentos em sistemas de produção agroecológicos ou orgânicos, incluindo 

custos referentes à implantação e manutenção do empreendimento (BNDES, 2016). O Pronaf 

ainda presume ações em diversas frentes, em conjunto com a Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB). Entre as ações, observa-se o fortalecimento e a ampliação das 

cooperativas e associações da agricultura familiar que apresentam como base a produção 

agroecológica e/ou orgânica e o extrativismo. O principal objetivo é o incentivo ao aumento da 

participação deste público aos programas de apoio à comercialização da produção de orgânicos, 

como a Política de Garantia de Preço Mínimo para Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-

Bio) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em especial para a compra de sementes 

e mudas, que também é ampliada pelo Programa Nacional de Sementes e Mudas (BRASIL, 

2015). A CONAB ainda incentiva ações em prol da qualificação da gestão das organizações da 

agricultura familiar, através de capacitações, visando a melhoria desse sistema de produção e o 

progresso no acesso aos mercados, garantindo uma alimentação mais saudável e de qualidade 

nutricional aos brasileiros.  

A agricultura familiar também conta com uma política específica de seguro agrícola 

vinculada ao crédito do Pronaf, o Seguro da Agricultura Familiar – SEAF, que contém um 

seguro de multirrisco, cobrindo perdas causadas por adversidades climáticas, doenças e/ou 

pragas que não apresentam técnicas de controle, além disso, reconhece o modelo de produção 

da agricultura familiar, permitindo o uso de lavouras consorciadas, cultivares tradicionais, 

locais ou crioulas, em ambos sistemas, convencionais ou orgânicos (CIAPO, 2013).  

No âmbito institucional, a inclusão dos conceitos agroecológicos e dos sistemas 

orgânicos de produção representam dificuldades a serem superadas. Existe uma grande 

necessidade de criação de políticas públicas ao desenvolvimento de processos de formação de 

professores e educadores, além de iniciativas sólidas para ampliação e reconhecimento dos 

cursos em agroecologia pelos Conselhos Profissionais. A carência de profissionais com 

conhecimento em agroecologia e na produção orgânica impede a orientação por assistência 

técnica aos agricultores. Esse desafio também interfere na ampliação de pesquisas 
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agroecológicas. Ultimamente, algumas iniciativas tentam minimizar esse quadro, através de 

cursos voltados aos princípios e técnicas adequados aos sistemas orgânicos e agroecológicos de 

produção, como exemplo do Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFETs, 

que oferecem cursos de agroecologia em quase todo o Brasil. Há também uma parceria entre o 

MAPA, o Ministério da Educação (MEC), o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI), o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), de apoio aos núcleos de estudo e extensão tecnológica em agroecologia. 

A pesquisa agropecuária vêm incorporando gradativamente bases da agroecologia e 

da produção orgânica, como exemplo da EMBRAPA, com a consolidação da agroecologia 

como ciência na empresa. O setor também necessita de mais apoios para fortalecer as 

organizações que atuam com agroecologia em rede. Além disso, é importante o fortalecimento 

da produção orgânica e de base agroecológica atuando junto às entidades de pesquisa para a 

disponibilização dos resultados às instituições de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) 

e os produtores. Com a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ANATER), em 2013, e o PLANAPO, uma rede de pesquisadores, extensionistas e agricultores 

experimentadores e de propriedades de referência é fortalecida, além de um intenso programa 

de compartilhamento de conhecimentos.  

Além dos programas de política pública, o Ministério da Agricultura (2016) investe em 

projetos de incentivo à agricultura orgânica e agroecológica, como a Semana dos Alimentos 

Orgânicos, os Núcleos de Estudo em Agroecologia e Produção Orgânica, os Bancos 

Comunitários de Sementes, as Fichas Agroecológicas e o Extrativismo Sustentável Orgânico, 

que são programas que visam promover o fortalecimento, a ampliação do ensino, pesquisa e 

extensão à agroecologia e a produção orgânica, principalmente na agricultura familiar. 

Apesar das iniciativas citadas, as ações de ensino e educação em agroecologia ainda são 

pouco difundidas, sendo necessário mais apoio e orientação para a consolidação de uma matriz 

agroecológica, bem como a divulgação de informações e experiências. De acordo com relatório 

realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (2013), mesmo com a disponibilidade 

de linhas de crédito, é provável que muitos agricultores familiares utilizam de outras linhas para 

custeio da produção, não registrados nos bancos de dados do sistema financeiro para uso nos 

sistemas agroecológicos e orgânicos de produção.  

O incentivo dos programas governamentais em auxiliar os agricultores familiares a 

adotarem e/ou se adequarem às regulamentações orgânicas é de grande importância. Entretanto, 

deve-se considerar a necessidade de auxílio às unidades para a manutenção das etapas de 
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produção, principalmente em pequenas propriedades que precisam empregar um maior esforço 

em relação a custo, tempo e conhecimento (PINHEIRO, 2012).  

2.5 SEMENTES ORGÂNICAS 

As sementes são a base da agrobiodiversidade e de qualquer sistema agrícola, 

responsável pela perpetuação das espécies (SANTILLI, 2012). Na agricultura orgânica as 

sementes são produzidas conforme os princípios agroecológicos, os quais utilizam 

germoplasma adaptado às condições locais e resgatam o uso de cultivares tradicionais e/ou 

crioulas. Atualmente, o uso das sementes crioulas é reconhecido pelos agricultores familiares, 

as quais são de grande importância para o sistema orgânico por conservar um repertório de 

seleção natural de milhares de anos, criando bancos de sementes para armazenamento e troca. 

Sua disponibilidade e continuidade ficou sobre encargo da agricultura familiar, tornando-se 

fundamental para a independência e a segurança alimentar dos povos (TEIA ORGÂNICA, 

2016). 

2.5.1 Produção e disponibilidade de sementes orgânicas para a agricultura orgânica 

A produção de sementes orgânicas já é realizada no Brasil, porém em quantidade 

reduzida, além de ficar restrita aos pequenos agricultores e cooperativas, que utilizam as 

sementes produzidas para consumo próprio ou realizam trocas de sementes entre os próprios 

agricultores, tornando-se autossuficientes. Atualmente, não há no mercado nenhuma empresa 

que ofereça uma produção de sementes orgânicas capaz de atender a toda demanda da produção 

orgânica do país.  Algumas empresas tradicionais de sementes estão certificando campos de 

produção e estruturas de beneficiamento conforme os princípios agroecológicos e dessa forma 

produzindo sementes de alguma culturas para a agricultura orgânica, porém em pequena escala 

(NASCIMENTO et al., 2011). Já existem também diversas empresas com venda online de 

sementes, como a Sementes Sakama, com produção de sementes de hortaliças, e Getúlio 

Golfetto, com produção de crotalária e soja, ambas certificadas pelo Associação de Certificação 

Instituto Biodinâmico – IBD. Porém, de acordo com testes realizados por Khalid (2005), deve-

se tomar cuidado com a qualidade dessas sementes, as quais podem apresentar microrganismos 

prejudiciais à saúde humana. 

Ainda há uma necessidade muito grande de solucionar as dificuldades do sistema e 

colocar em prática os regulamentos e normas da Legislação de Sementes do Brasil. Grande 

parte do cultivo orgânico no país é realizado com sementes convencionais devido o mercado 

não dispor de sementes orgânicas em quantidade e qualidade. Além disso, o país importa a 
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maior parte de suas sementes utilizadas na produção orgânica, tornando o custo mais elevado, 

já que sementes em países como a Europa pode chegar a um valor três vezes maior em relação 

ao preço das sementes convencionais. No Brasil, o custo de sementes orgânicas é cerca de 20% 

a mais.  

Além disso, outro fator desestimulante é a pequena participação da agricultura orgânica 

na produção de alimentos no Brasil, a qual representa apenas 1,8% dos estabelecimentos 

agropecuários, sendo que desse total, somente 0,06% estão voltados à produção de sementes, 

mudas e outras formas de propagação vegetal (IBGE, 2006). 

A IFOAM, na intenção de reduzir o entrave da oferta de sementes orgânicas tem tomado 

medidas preventivas, como: o estimulo à produção de sementes crioulas, incentivo à 

agrobiodiversidade, promoção do melhoramento orgânico em prol do aumento de 

produtividade, qualidade e resiliência. Esses fatores são importantes para a conservação dos 

bancos genéticos desses cultivares. 

O sistema de produção orgânica exige das empresas e dos produtores orgânicos a adoção 

de técnicas orgânicas de cultivo, empregando o uso de germoplasma adaptado às condições 

locais, com boas características comerciais, e tolerância e/ou resistência às pragas e doenças, 

resgatando o uso de cultivares tradicionais e/ou crioulas. A preocupação entorno dessas 

cultivares deve ser constante, visando tanto o aumento de produtividade, quanto a qualidade 

fisiológica e sanitária das sementes orgânicas (NASCIMENTO et al., 2011). Porém, o acesso à 

essas sementes é dificultado cada dia mais. Pelo fato de envolver grandes mudanças no atual 

sistema de produção adotado, o setor de sementes orgânicas não tem sido alvo de interesse de 

grandes empresas sementeiras, forçando o produtor orgânico adquirir sementes cultivadas em 

manejo convencional, como cultivares geneticamente modificados e híbridos 

(ORGANICSNET, 2011). No caso de países como Europa e EUA, existem várias empresas de 

pequeno porte para atender a demanda deste segmento promissor. 

Uma parte dos produtores orgânicos priorizam o uso de variedades rústicas, mais 

adaptadas às condições edafoclimáticas, menos exigentes em fertilizantes e frequentemente 

melhorada e mantida pelos próprios agricultores, ao longo dos anos. Alguns mais tecnificados 

dão preferência aos híbridos, que apesar de apresentar valores mais altos em relação às citadas 

acima, apresentam um alto potencial produtivo, dando origem à plantas mais uniformes e 

grande número de fatores de resistência às condições ambientais adversas, pragas e doenças, 

sendo importante aos sistemas onde é proibido o controle com produtos químicos. 
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Outro fator de destaque é o manejo da produção de sementes na maioria das espécies, 

que vai além dos cuidados voltados à fase vegetativa da cultura ou obtenção do produto 

comercial no sistema orgânico. Essas espécies exigem outros cuidados especiais, os quais 

iniciam-se com a certificação de toda produção orgânica, do plantio até a embalagem. Dessa 

forma, os campos de produção e também as Unidades de Beneficiamento de Sementes devem 

ser certificadas, como exigido pelas entidades certificadoras. Essa certificação assegura ao 

produtor orgânico sementes livres de tratamentos químicos, os quais não são permitidos pela 

legislação vigente, e assim tendo uma produção totalmente segura. A embalagem também deve 

ser diferenciada, dando prioridade àquelas produzidas com materiais biodegradáveis e/ou 

recicláveis, identificadas com o selo de certificação (NASCIMENTO, 2014). 

Ultimamente, as tecnologias adotadas na produção de sementes são voltadas aos 

sistemas fundamentados na monocultura, com disponibilidade de mão-de-obra, capital e solos 

férteis. Porém essas condições muitas vezes não refletem a realidade dos pequenos produtores 

de sementes orgânicas (NEUMAIER et al., 1990). A produção de sementes deve adotar práticas 

de manejo específicas ao setor, com técnicas de produção agroecológicas, as quais são 

adaptadas à realidade do pequeno produtor, respeitando o meio ambiente e a qualidade de vida 

do meio rural (EHLERS, 1996). Essas técnicas são voltadas principalmente aos diferentes 

sistemas de cultivo utilizados (cultivo protegido ou à campo aberto) e tecnologias 

ecologicamente aceitáveis aos tratamentos de sementes (NASCIMENTO et al., 2011).  

Como mencionado anteriormente, o fator de maior relevância na produção de sementes 

orgânicas é a qualidade sanitária dessas sementes. As empresas devem tomar precauções 

durante todas as etapas de produção. Como o uso de tratamentos químicos e/ou sintéticos são 

proibidos, é necessário a criação de novos métodos de controle de microrganismos associados 

às sementes, como por exemplo o uso de defensivos naturais associados ao controle preventivo 

através de outras formas de manejo.  

O uso de compostos orgânicos, em substituição à adubação química, vem sendo 

difundido entre os produtores. Além disso, são muitos os produtos alternativos utilizados, como 

caldas bordaleza, sulfocálcica, extratos e óleos vegetais, produtos biológicos, entre outros, os 

quais devem ser desenvolvidos e testados para aprovação do seu uso. Também são utilizadas 

técnicas de diversidade como barreiras de vegetação e corredores ecológicos, que permitem um 

maior equilíbrio no sistema orgânico e a convivência sem competição com outros organismos 

presentes no ambiente. É importante ressaltar que essas técnicas são exclusivas aos tratamentos 
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em sementes, devendo tomar os devidos cuidados em todas etapas do cultivo orgânico 

(NASCIMENTO et al., 2011). 

No geral, os indicadores apontam para a expansão do mercado de sementes orgânicas 

no Brasil. Inicialmente, o sistema não deve desenvolver cultivares específicas ao cultivo 

orgânico, visto que as instituições de pesquisa, públicas ou privadas, detêm de variedades que 

oferecem características desejáveis ao sistema de produção orgânica, sendo necessário apenas 

adaptá-las a suas especificidades. Assim, os produtores passam a produzir sua própria semente, 

principalmente de cultivares locais, tornando-se autossuficientes com o tempo (CARDOSO et 

al., 2011). As tecnologias e técnicas de produção de sementes também devem ser desenvolvidas 

através de mais pesquisas. Pelo fato do mercado ser diferenciado, onde suas sementes 

apresentam um maior valor agregado e as produtividades são menores, o preço final dessas 

sementes orgânicas passa a ser mais elevado. Assim, surge mais um desafio ao meio cientifico 

e às empresas envolvidas no setor orgânico (FONTE, 2012).  

Uma maneira viável do país conseguir atender a atual demanda do mercado orgânico 

é permitir que o crescimento da produção de sementes orgânicas seja proporcional a essa 

demanda, ou senão, corre o risco de ter a certificação dessas sementes inviabilizada (LIMA, 

2014). Além disso, existe uma grande necessidade em investimentos na qualidade da semente, 

respeitando as normas e regulamentos instituídos pelo MAPA em todas etapas do sistema, e 

assim, garantindo a sanidade das mesmas. É importante a capacitação dos agricultores na 

produção de suas próprias sementes, dando prioridade ao uso de sementes de cultivar local, 

tradicional ou crioula (CARDOSO et al., 2011). 

O caminho para obter potencialidade nos resultados é que a produção de sementes 

obedeça a critérios regionais e que não seja em grande escala, visando atender às necessidades 

e os desejos de quem quer ter nas mãos as condições de multiplicar suas próprias sementes 

(GLOBO RURAL, 2013). 

2.6 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE SEMENTES E MUDAS  

As primeiras leis de sementes e mudas foram criadas no século passado, nos Estados 

Unidos e Europa, as quais tratavam de regulamentos sobre produção e comercialização de 

materiais de propagação vegetal. Entre 1960 a 1980, organismos internacionais colocaram 

pressão sobre os países em desenvolvimento, afim de que estes criassem normas para garantir 

aos agricultores acesso à sementes e mudas de boa qualidade, e assim elevar a produtividade 

agrícola e, consequentemente, a oferta de alimentos. Essa época foi marcada por uma intensa 

criação de leis de sementes em todo o mundo (LONDRES, 2006). 
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Os países começaram a instituir legislações específicas aos produtos orgânicos, mas 

como isso poderia criar barreiras ao comércio internacional, foi sancionada uma Diretriz 

Internacional dando orientações devidas aos países em seus regulamentos. Sendo assim, a 

legislação brasileira assemelha-se a de muitos países, porém com suas particularidades 

(SAMINÊZ et al., 2007). No caso da legislação de sementes, esta sofreu grande influência de 

um período agrícola de grande modernização e padronização, influenciada pela Revolução 

Verde, adotando o uso de variedades de alto rendimento, homogêneas, estáveis e dependentes 

de insumos externos (SANTILLI, 2012). Observa-se que o verdadeiro interesse por trás das leis 

de sementes não é apenas a garantia de sementes de qualidade aos produtores, mas sim, o de 

assegurar às grandes empresas de poder econômico o controle sobre o mercado do setor. 

Na sequência das leis de sementes, foram criadas as leis de propriedade intelectual, 

também denominadas de “Lei de Proteção de Cultivares” ou Lei nº 9.456, de 25 de abril de 

1997, as quais foi estabelecida a proteção sobre novas variedades de plantas. Isto garantiu que 

sementes protegidas tenham direitos exclusivos de produção e venda, além do recebimento de 

royalties pela licença de uso destes materiais (LONDRES, 2006). 

Com o ingresso de produtos orgânicos no mercado surgiu a necessidade da elaboração 

de uma nova regulamentação, que garantisse ao consumidor uma padronização de todos 

processos, da produção até à comercialização, e assim, dando-lhe toda confiança sobre esses 

produtos. Nesse momento, acontece mais um marco importante na agricultura orgânica, a 

criação da certificação. O processo foi realizado no Brasil na década de 70, a partir da edição 

da Lei de nº 6.507, de 19 de dezembro de 1977, sendo revogada a primeira lei de sementes 

brasileira, no 4.727, de 13 de julho de 1965, e que progrediu com a regulamentação da nova lei 

nº 10.831, de 23 dezembro de 2003, conhecida como “Lei dos Orgânicos”, e com o decreto n° 

6.323, de 27 de dezembro de 2007 (PEDRO, 2011) (ANEXO A).  

Em 23 de julho de 2004, a nova lei foi regulamentada pelo Decreto nº 5.153, onde foi 

instituído o Sistema Nacional de Sementes e Mudas – SBSM, que tem como principal objetivo, 

a garantia da identidade e qualidade do material de multiplicação e reprodução vegetal, este 

produzido e comercializado no Brasil (BRASIL, 2004). A nova lei foi um dispositivo legal de 

extrema importância, principalmente devido à demanda crescente por produtos orgânicos. Mas, 

também, foi importante para garantir a diferenciação dos alimentos orgânicos, e principalmente 

trazer garantias ao consumidor, através do selo oficial fornecido por organismos de avaliação 

de conformidade credenciados pelo Ministério da Agricultura e estabelecer obrigações ao 

produtor de orgânicos (MAPA, 2015).  A Lei n° 10.83/03 considera em seu Art. 1°:  
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Sistema orgânico de produção agropecuária é todo aquele em que se adotam técnicas 

específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos 

disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por 

objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios 

sociais, a minimização da dependência de energia não-renovável, empregando, 

sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao 

uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente 

modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de produção, 

processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio 

ambiente. 

De acordo com o Art. 3º da lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, o Sistema Nacional 

de Sementes e Mudas compreende as seguintes atividades: 

 Registro nacional de sementes e mudas - RENASEM; 

 Registro nacional de cultivares - RNC; 

 Produção de sementes e mudas; 

 Certificação de sementes e mudas; 

 Análise de sementes e mudas; 

 Comercialização de sementes e mudas; 

 Fiscalização da produção, do beneficiamento, da amostragem, da análise, certificação, 

do armazenamento, do transporte e da comercialização de sementes e mudas; 

 Utilização de sementes e mudas. 

Dentro os destaques da lei nº 10.831, pode-se citar as disposições e atribuições do 

Registro Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM e o Registro Nacional de Cultivares – 

RNC (UTINO, 2004). 

O RENASEM objetiva a inscrição e cadastro de pessoas físicas e jurídicas que exerçam 

as atividades previstas pelo Sistema Nacional de Sementes e Mudas, instituídos pela Lei nº 

10.711/03, e regulamentadas, posteriormente, através de Decretos e Instruções Normativas. 

Dessa forma, conforme estabelecido pela Lei de Proteção de Cultivares: 

Todas as pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividades de produção, 

beneficiamento, embalagem, armazenamento, análise, comércio, exportação e 

importação de sementes e mudas são obrigadas à inscrição no RENASEM. Ficam 

isentos da inscrição no RENASEM os agricultores familiares, os assentados da 

reforma agrária e os indígenas que multipliquem sementes ou mudas para distribuição, 

troca ou comercialização entre si.  

O Registro Nacional de Cultivares, também instituído pela Lei nº 10.711/03, tem como 

propósito a habilitação de novas cultivares para produção, comercialização e utilização de 

sementes e mudas em todo Brasil, independente do grupo a que pertencem. Para inscrição da 

nova cultivar no RNC, deve-se primeiramente preencher e enviar a documentação exigida pelo 
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MAPA, lembrando que cada cultivar pode apresentar uma única inscrição, com sua 

permanência condicionada à um único mantenedor. Após estabelecido o RNC, o agricultor pôde 

contar com uma nova ordem de mercado, com o objetivo principal de protegê-lo contra vendas 

indiscriminadas de sementes e mudas, derivadas de cultivares não registradas. Segundo o 

Ministério da Agricultura (2003): 

Não é obrigatória a inscrição no RNC de cultivar local, tradicional ou crioula, utilizada 

por agricultores familiares, assentados da reforma agrária ou indígenas; cultivar 

importada para fins de pesquisa ou realização de ensaios de valor de cultivo e uso 

(VCU), em quantidade compatível com a aplicação, mediante justificativa técnica e 

atendida a legislação específica; e cultivar importada com o objetivo exclusivo de 

reexportação. 

A legislação também estabelece o CNCR, que é o Cadastro Nacional de Cultivares 

Registradas e de seus mantenedores. Esse cadastro é administrado pela Coordenação de 

Sementes e Mudas do MAPA, e mantido por informações fornecidas pelos detentores, pelos 

detentores dos direitos de propriedade intelectual e/ou pelo introdutores de cultivares. Estes 

ficam responsáveis pela avaliação e recomendação das novas cultivares às diversas regiões do 

Brasil, além da manutenção do estoque de materiais básicos de propagação das cultivares, 

conservando suas características de identidade genética e pureza varietal. O CNCR incentiva a 

adoção de cultivares distintas, homogêneas e estáveis, tais quais possuam um VCU com 

capacidade de potencializar a produção final no campo. 

Para realização de todos processos citados acima, é indispensável a presença de um 

responsável técnico, registrado pelo CREA, para gerenciar todas as fases, desde a produção, 

escolha do campo, o registro junto ao MAPA, emissão de laudos de vistoria de campo, atestados 

de origem genética, certificado ou termo de conformidade das sementes produzidas, além de 

outros registros necessários e solicitados pelo órgão fiscalizador (VIDAL, 2012). 

De acordo com a legislação (BRASIL, 2003), o Ministério da Agricultura fica 

responsável pela fiscalização e definição de normas e padrões referentes à produção e 

comercialização de sementes em todo Brasil. Para isso, o MAPA conta com o apoio da 

Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas 

(DFIA) e Coordenação de Sementes e Mudas (CSM), os quais ficam responsáveis pela 

fiscalização em âmbito nacional. Um nível abaixo apresenta-se as Superintendências Federais 

de Agricultura de cada Estado e do Distrito Federal, responsáveis pela fiscalização da aplicação 

da legislação de sementes nos estados, além de encaminhar todos registros e processos 

pertinentes aos órgãos nacionais. 

Segundo o Art. 131 do Decreto nº 5.153, de 23 de Julho de 2004, fica determinado: 
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Toda unidade da Federação contará com uma Comissão de Sementes e Mudas, a ser 

composta por representantes de entidades federais, estaduais ou distritais, municipais 

e da iniciativa privada, que tenham vinculação com a fiscalização, a pesquisa, o 

ensino, a assistência técnica e extensão rural, a produção, o comércio e a utilização de 

sementes e de mudas. 

Parágrafo único. Inclui-se dentre os representantes da iniciativa privada os 

agricultores familiares, os assentados da reforma agrária e os indígenas. 

 

Finalmente, de acordo com seu Art. 139, “os membros que comporem as Comissões de 

Sementes e Mudas são indicados pelo titular da unidade descentralizada do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento na respectiva unidade federativa”.  

Toda Comissão de Sementes e Mudas têm funções consultivas, informativas e de 

assessoramento ao MAPA, com objetivo de aprimorar o SNSM. A Coordenação Geral, em 

âmbito nacional, também é de encargo do Ministério da Agricultura. As comissões são 

compostas por dez membros, no mínimo, divididos entre titulares e suplentes, com mandatos 

de quatro anos, e apresentam a seguinte estrutura básica: 

I) Presidência; 

II) Vice-Presidência; 

III) Secretaria-Executiva.  

Na tabela abaixo é feita uma comparação entre a Lei no 6.507/77, então revogada pela 

Lei no 10.711/03, demostrando a evolução sofrida pela legislação brasileira de Sementes. 

Tabela 1 - Comparativo entre a Lei No 6.507 de 1977 e a Lei 10.711 de 2003 

TEMA SITUAÇÃO ANTERIOR NOVA LEI 

Registro  No Estado Único (RENASEM) 

Certificação  Pública Pública e Privada 

Cultivares Avaliação de Cultivares RNC Proteção  

Padrões  Estaduais  Único 

Materiais sem origem Fora do sistema Contemplado  

Fiscalização Produção e Comércio Produção, comércio e utilização  

Penalidade Multas baixas Multas elevadas 

Taxas Inexistente Existentes 

Responsabilidade Técnica Termo de Compromisso  Registro no RENASEM/punição 

Fonte: Adaptado de VIDAL (2012, p. 12) 

Em conformidade com a lei nº 10.831/03, a Instrução Normativa 38, de 2 de agosto de 

2011, estabelece normas técnicas para a produção de sementes e mudas de acordo com o sistema 

orgânico de produção (BRASIL, 2011). A IN 38/11, determina em seu Art. 2° que “sementes 
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orgânicas são aquelas que seguem os critérios de produção estabelecidos pelo Sistema 

Orgânico”. E ainda, no Art. 4°, a mesma IN estabelece que “a produção de sementes e mudas 

orgânicas deverá obedecer às normas e padrões de identidade e qualidade estabelecidas na 

regulamentação brasileira para a produção de sementes e mudas”. Sendo assim, a produção de 

sementes orgânicas atende respectivamente a dois marcos regulatórios, sendo eles a legislação 

de produção orgânica e a legislação de sementes em vigor (SILVA, et al., 2013). 

A lei exigia que o produtor orgânico utilizasse, a partir de 19 de dezembro de 2013, 

apenas sementes provenientes do cultivo orgânico e a falta de opções no mercado forçaria a 

demanda por elas (CARDOSO et al., 2011), como consta no Art. 5°: “é proibida a certificação 

como orgânicas de todas as sementes e mudas de cultivares geneticamente modificadas ou 

obtidas por meio de indução de mutação utilizando irradiação”. Porém, de acordo com a 

Instrução Normativa nº 46, de 6 de outubro de 2011, no Art. 100º consta que:  

Caso as certificadoras constatem a indisponibilidade de sementes e mudas oriundas 

de sistemas orgânicos, ou a inadequação das existentes à situação ecológica da 

unidade de produção, poderão autorizar a utilização de outros materiais existentes no 

mercado, dando preferência aos que não tenham recebido tratamento com agrotóxicos 

ou com outros insumos não permitidos neste Regulamento Técnico. 

Além disso, de acordo com o Art. 10º, o produtor de sementes deve respeitar um período 

de conversão para que a semente ou muda produzida possa ser considerada orgânica. Esse 

compreende uma geração completa com manejo orgânico para culturas anuais, e dois períodos 

vegetativos ou 12 meses (considerando o período mais longo) para culturas perenes (LIMA et 

al., 2014). 

Entretanto, como mencionado no item anterior, observa-se a predominância de 

cultivares híbridas e transgênicas no mercado, sendo que no sistema de produção orgânico é 

necessário o uso de cultivares mais rústicas, isto é, com maior capacidade de adaptação ao 

ambiente local. A produção de sementes concentra-se nas mãos de pequenos grupos de 

empresas de grande poder econômico, os quais dão prioridade à produção de híbridos em 

sistema convencional, limitando a oferta de sementes orgânicas, necessárias ao cultivo orgânico 

(CORDEIRO et al., 2015). 

As dificuldades para adequação da produção orgânica de sementes podem ser atribuídas 

às diferentes perspectivas que orientaram a construção dos marcos regulatórios. Uma das 

principais divergências são as sementes crioulas, tradicionalmente manejadas por agricultores 

familiares e comunidades tradicionais, que anteriormente eram consideradas grãos, não 

poderiam ser comercializadas e estavam excluídas das políticas públicas. Em 2003, tornaram-

se isentas de registro no MAPA, sendo permitido que os agricultores familiares realizassem 
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atividades como multiplicação, trocas ou comercialização de sementes e mudas entre si, 

limitando o acesso e disponibilidade dessas variedades (LONDRES, 2014). 

Em vista dos problemas, a Câmara concluiu que se os regulamentos da nova lei 

entrassem em vigor não seria possível atender a demanda, devido à insuficiência de materiais 

disponíveis ao atendimento regional. Com isso, foi revogado esse prazo, liberando a permissão 

de produção de alimentos orgânicos desenvolvidos a partir de sementes produzidas 

convencionalmente. Nessa situação, a certificação orgânica exige a comprovação pelo produtor 

da indisponibilidade de sementes orgânicas no mercado, e assim, fica permitido o uso de 

sementes convencionais, desde que não apresentem tratamentos químicos (JOVCHELEVICH, 

2010).  

A partir de 2016 as Comissões de Produção Orgânica (CPOrg) de cada Unidade da 

Federação poderá produzir uma lista anual com as espécies e variedades em que só poderão ser 

utilizadas sementes orgânicas posto que a disponibilidade no mercado será capaz de atender às 

demandas locais. Essa lista, após elaborada, deverá estar disponível até o dia 31 de dezembro 

de cada ano, servindo de referência para os plantios do ano posterior.  

Essa contradição deve-se principalmente à baixa quantidade e qualidade de sementes 

produzidas organicamente no país. Por envolver mudanças expressivas nos sistemas de 

produção atuais, o setor de sementes orgânicas não tem atraído o interesse das grandes empresas 

de porte mundial (NASCIMENTO, 2014). Consequentemente, isso torna o seu custo de 

produção elevado, cerca de 20% a mais em relação às sementes melhoradas e/ou híbridas, 

levando o país a importar a maior parte das sementes orgânicas utilizadas (NASCIMENTO, 

2014). Contudo, esta solução não é prática, já que as normas nacionais de importação de 

sementes exigem que estas somente entrem no país após tratamentos preventivos no combate 

de pragas e doenças. Comumente, este tratamento consiste na adição de defensivos às mesmas, 

tornando-as, apesar de produzidas em sistemas orgânicos, convencionais. 

2.7 CERTIFICAÇÃO NA AGRICULTURA ORGÂNICA 

Com o avanço da agricultura orgânica no mundo e a entrada dos produtos orgânicos no 

mercado, tornou-se necessária a criação de uma regulamentação que garantisse ao consumidor 

processos padronizados e de confiança da produção até a comercialização dos produtos. De 

acordo com Souza (2001): 

A certificação é um procedimento pelo qual se assegura, por escrito, que um produto, 

processo ou serviço obedece a determinados requisitos, através da emissão de um 

certificado. Este certificado representa uma garantia de que o produto, processo ou 

serviço é diferenciado dos demais. 
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Dessa forma, o processo de certificação na agricultura orgânica discute da conformidade 

de um processo de produção. Essa certificação da produção orgânica, geralmente, é uma 

metodologia em vários níveis que certifica: “o produtor (os campos ou as facilidades usadas na 

produção), o sistema de produção, o processamento e o sistema de distribuição (incluindo a 

documentação e as medidas de precaução tomadas para manter a integridade do produto em 

toda a cadeia de custódia)” (NEVES, 2005). O selo é anexado à rotulagem do produto, podendo 

ser uma logomarca, ao final do processo.  

Os processos de certificação e regulamentação são distintos entre si. A regulamentação 

é considerada uma ação governamental, onde são feitas as inspeções a fim de verificar fraudes 

e adotar ações legais cabíveis. Já a certificação é uma declaração afirmativa de ajuste aos 

padrões estabelecidos, onde as certificadoras promovem suas inspeções em prol de assegurar o 

monitoramento, por escrito, desses padrões adotados (NEVES, 2005).  

O produto orgânico certificado é aquele que possui características de conformidade 

orgânica, podendo usar um selo de qualidade, autorizado pela certificadora ou pelo sistema 

sócio participativo de avaliação da conformidade orgânica (SAMINÊZ et al., 2007). Para que 

este produto possa ser certificado, toda sua cadeia de produção e, também, todos os operadores 

envolvidos no processo e os pontos de vendas, devem ser certificados como operando em 

conformidade com os padrões e regulamentos vigentes na agricultura orgânica. Nesse caso, é 

permitido que várias certificadoras atuem no processo de certificação de diferentes operadores 

de uma mesma cadeia. 

No caso de vendas por atacado, pelo fato da qualidade orgânica não ser testada pelas 

características do produto final, mas sim pela verificação das áreas de produção e das 

processadoras, é necessário que um certificado acompanhe as transações comerciais. Alguns 

testes realizados no produto final servem exclusivamente para a identificação de produtos não 

orgânicos, como por exemplo, a contaminação por resíduos substanciais de produtos não 

permitidos, no caso os agrotóxicos (NEVES, 2005). 

O documento de certificação emitido por terceira-parte atesta, mediante a aplicação de 

instrumentos como testes, ensaios e outros, que os requisitos exigidos pelo mercado e 

constantes nas normas e regulamentos foram atendidos. A credibilidade do processo de 

certificação é assegurada pelo fato de que esse procedimento seja realizado por um organismo 

que não esteja envolvido nos processos produtivo e comercial. A certificação é, portanto, uma 

declaração da conformidade de um produto a um referencial e deve ser realizada por um 

organismo independente (MEDAETS & FONSECA, 2005). 
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A certificação dos produtos orgânicos torna-se primordial ao progresso das unidades de 

produção, ao crescimento do comércio regional e à garantia aos consumidores. O processo de 

monitoramento confere a identificação e diferenciação dos produtos certificados através de sua 

qualidade acreditada, agregando valor, credibilidade e reconhecimento. No caso do agricultor, 

esse sistema garante a qualidade dos seus produtos, mantendo-os nos mercados nacionais e 

internacionais. Já para os consumidores, a gerência pelas certificadoras traz a garantia de 

diferenciação do produto e, também, os protege de prováveis fraudes. No geral, esses fatores 

proporcionam a expansão do comércio local através da criação de cooperativas e maior 

participação de agricultores familiares (MEDAETS & FONSECA, 2005). 

2.7.1 Padrões para a agricultura orgânica  

Segundo Neves (2005), “a certificação de produtos orgânicos é o reconhecimento de 

que o produto foi produzido de acordo com os padrões de produção orgânica”. Dessa forma, os 

padrões formam um esboço de práticas necessárias ao sistema orgânico, de forma dinâmica, os 

quais devem ser sucessivamente revisados e desenvolvidos ao serem instituídos (IFOAM, 

2000). No caso da agricultura orgânica, esses padrões podem ser instituídos por associações de 

produtores que apresentam sistema de certificação com normas e procedimentos e, através de 

seus padrões, certificam os produtores associados. Entretanto, esses padrões, considerados 

privados, devem atender à regulamentação oficial de produção orgânica estabelecida pelo seu 

país, podendo acrescentar alguns procedimentos especiais. 

Em relação à certificadora, esta pode adotar em suas atividades os padrões privados ou 

padrões oficiais, ou também padrões aceitos internacionalmente, como os estabelecidos pela 

IFOAM (2000) ou pelo Codex Alimentarius (2001). Porém, deve-se respeitar os regulamentos 

dos países onde o produto vai ser comercializado, pois essa certificação é mensagem orientada 

ao consumidor.  

2.7.1.1 Padrões da IFOAM  

Em 1972, foi constituída a Federação Internacional do Movimento da Agricultura 

Orgânica (IFOAM), a qual administra um sistema de avaliação e acompanhamento para o 

processo de certificação, harmonizando, em âmbito internacional, as normas técnicas referentes 

à agricultura orgânica. Já em 1999, ela foi registrada pela Organização Internacional de 

Padronização (ISO), como uma organização internacional de padronização para a agricultura 

orgânica. A principal missão da IFOAM é ministrar trocas de experiências e cooperação, 

simultaneamente ao estabelecimento de padrões, participativo e democrático, aprovados 
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mundialmente pelo movimento orgânico. Seus padrões servem de base mundial para processos 

de certificação de várias empresas certificadoras e para o Serviço Internacional de Creditação 

Orgânica (IOAS), entidade independente criada pela IFOAM, a qual desenvolve serviços de 

creditação de certificadoras, base do sistema de garantia da qualidade dos produtos orgânicos 

(NEVES, 2005). Essa creditação é realizada por meio de avaliações dos serviços e padrões 

usados pelas certificadoras contra os critérios estabelecidos pela ONG. 

O número de países com regulamentos orgânicos, de acordo com as normas da IFOAM 

(2016), chegou a 87 países, em 2015. Desses, o número de certificadoras afiliadas à IFOAM 

foi de 784, em 117 países, dos quais a Alemanha apresenta 91 afiliadas.  

A IFOAM não realiza certificações e nem estabelece padrões à serem seguidos pelos 

produtores, suas normas apenas constituem condições mínimas para o estabelecimento de 

padrões regionais, nacionais ou privados (RUNDGREN, 1998). Ultimamente, a IFOAM 

apresenta uma relação de cooperação formal com a Organização das Nações Unidas – FAO e 

seus padrões viraram referência para as normas do Codex Alimentarius (FAO/OMS), e para a 

lei orgânica da União Europeia e da Argentina.  

A Comissão do Codex Alimentarius, fundada em 1962, executa o programa conjunto 

da FAO e a OMS (Organização Mundial da Saúde) sobre normas alimentares, as quais 

representam o acordo internacional sobre os temas determinados e estruturam o 

desenvolvimento das regulamentações nacionais. O propósito da Comissão é “proteger a saúde 

dos consumidores, facilitar o comércio internacional e assegurar práticas equitativas no 

comércio de alimentos, e promover a coordenação internacional de todos os padrões para 

alimentos”. Essa comissão é formada por representantes dos governos dos países membro.  

2.7.2 Regulamento Técnico para os Sistemas Orgânicos de Produção Animal e Vegetal 

A produção orgânica deve respeitar toda a regulamentação técnica específica e 

legislação nacional vigente, quando aplicável. As inspeções são precedidas de avaliações 

documentais afim de detectar casuais não-conformidades que possam ser corrigidas pelo 

produtor antes da visita técnica e planejar a visita para o específico projeto (IBD, 2015). As 

normas técnicas para os sistemas previstos devem ser seguidas por toda pessoa física ou jurídica 

responsável por unidades de produção em conversão ou por sistemas orgânicos de produção.  

Sendo assim, o Ministério da Agricultura aprovou a Instrução Normativa no 46, de 6 de 

outubro de 2011, a qual define os produtos orgânicos e estabelece o Regulamento Técnico para 

os Sistemas Orgânicos de Produção Animal e Vegetal, bem como as listas de Substâncias 

Permitidas para uso nos Sistemas Orgânico, o qual é descrito a seguir: 
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2.7.2.1 Documentação e Registro 

A unidade de produção orgânica deve possuir documentos e registros de procedimentos 

de todas as operações envolvidas na produção, os quais necessitam ser mantidos por um período 

mínimo de 5 anos. 

2.7.2.2 Plano de Manejo Orgânico 

Todas as unidades de produção orgânica devem dispor de Plano de Manejo Orgânico 

atualizado. No caso do período de conversão, esse plano de manejo orgânico é específico ao 

processo. Segundo o MAPA (2011), o Plano de Manejo Orgânico deve contemplar alguns 

fatores, como citados a seguir:  

 Histórico de utilização da área; 

 Manutenção ou incremento da biodiversidade; 

 Manejo dos resíduos; 

 Conservação do solo e da água; 

 Manejos da produção vegetal, tais como manejo fitossanitário, material de propagação, 

instalações e nutrição; 

 Manejos da produção animal, tais como bem-estar animal, plano para a promoção da 

saúde animal, manejo sanitário, nutrição, incluindo plano anual de alimentação, 

reprodução e material de multiplicação, evolução do plantel e instalações; 

 Manejo dos animais de serviço, subsistência, companhia, ornamentais e outros, de seus 

produtos, subprodutos ou dejetos sem fins de comercialização como orgânicos; 

 Procedimentos para pós-produção, envase, armazenamento, processamento, transporte 

e comercialização; 

 Medidas para prevenção e mitigação de riscos de contaminação externa, inclusive 

Organismo Geneticamente Modificado - OGM e derivados; 

 Procedimentos que contemplem a aplicação das boas práticas de produção; 

 As inter-relações ambientais, econômicas e sociais; 

 A ocupação da unidade de produção considerando os aspectos ambientais; 

 Ações que visem evitar contaminações internas e externas, tais como medidas de 

proteção em relação às fontes de contaminantes para áreas vizinhas com unidades de 

produção não orgânicas, além do controle da qualidade da água, dentro da unidade de 

produção, por meio de análises para verificação da contaminação química e 

microbiológica. 
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O produtor deve comunicar ao Avaliação da Conformidade (OAC) ou à Organização de 

Controle Social (OCS) no caso de potencial contaminação ambiental não prevista no plano de 

manejo para definição das medidas mitigadoras. 

2.7.2.3 Período de Conversão 

O período de conversão para que as unidades de produção possam ser consideradas 

orgânicas tem por objetivo assegurar que as unidades de produção estejam aptas a produzir em 

conformidade com os regulamentos técnicos da produção orgânica, incluindo a capacitação dos 

produtores e trabalhadores. Além disso, esse processo deve garantir a implantação de um 

sistema de manejo orgânico por meio da manutenção ou construção ecológica da vida e da 

fertilidade do solo, do estabelecimento do equilíbrio do agroecossistema, e da preservação da 

diversidade biológica dos ecossistemas naturais e modificados. 

Para que um produto receba a denominação de orgânico, este deve ser proveniente de 

um sistema de produção onde tenham sido aplicados os princípios e normas estabelecidos na 

regulamentação da produção orgânica, por um período variável de acordo com a espécie 

cultivada ou manejada, a utilização anterior da unidade de produção, a situação ecológica atual, 

a capacitação em produção orgânica dos agentes envolvidos no processo produtivo, além das 

análises e avaliações das unidades de produção pelos respectivos OACs ou OCSs (ANEXO B). 

O processo de certificação pode autorizar a comercialização de produtos vegetais como 

“produto de agricultura orgânica em processo de conversão”, após as exigências do manejo 

orgânico serem obedecidas por um mínimo de 12 meses. Uma exceção é aberta apenas para 

efeito de cálculo em dieta alimentar de animais, onde os alimentos produzidos na propriedade 

durante o primeiro ano de manejo orgânico podem ser classificados como orgânicos, além de 

se referir apenas aos alimentos de animais produzidas na própria propriedade. Para outras 

finalidades, esses alimentos já não são considerados orgânicos. 

A decisão da data a ser considerada como ponto de partida do período de conversão tem 

como base as informações levantadas nas inspeções ou visitas de controle interno as quais 

devem verificar a compatibilidade da situação encontrada com os regulamentos técnicos, por 

meio de elementos comprobatórios, tais como declarações de órgãos oficiais relacionados às 

atividades agropecuárias ou de órgãos ambientais oficiais; declarações de vizinhos, associações 

e outras organizações envolvidas com a rede de produção orgânica; análises laboratoriais; fotos 

aéreas e imagens de satélite; inspeção in loco na área; documentos de aquisição de animais, 

sementes, mudas e outros insumos; e verificação do conhecimento dos produtores e 
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trabalhadores da unidade produtiva quanto aos princípios, às práticas e à regulamentação da 

produção orgânica. 

No caso da duração do período de conversão, esta varia de acordo com o tipo de 

exploração e a utilização anterior da unidade de produção, considerando a situação ecológica e 

social atual, com duração mínima de: 

I) 12 (doze) meses de manejo orgânico na produção vegetal de culturas anuais, para que a 

produção do ciclo subsequente seja considerada como orgânica; 

II) 18 (dezoito) meses de manejo orgânico na produção vegetal de culturas perenes, para 

que a colheita subsequente seja considerada como orgânica; e 

III) 12 (doze) meses de manejo orgânico ou pousio na produção vegetal de pastagens 

perenes. 

No caso de conversão parcial ou produção paralela também há necessidade da 

autorização pelo OAC ou OCS e esta é concedida a partir de critérios, como: a distância entre 

as áreas sob manejo orgânico e não orgânico; a posição topográfica das áreas, incluindo o 

percurso da água; os insumos utilizados nas áreas não-orgânicas, forma de aplicação e controle; 

a demarcação específica da área não-orgânica; e a facilidade de acesso para inspeção.  

A unidade de produção deve ser dividida em áreas, com demarcações definidas, 

proibindo a rotação de práticas de manejo orgânico e não-orgânico numa mesma área. Na 

conversão parcial ou produção paralela, a unidade de produção deve ser dividida em áreas, com 

demarcações definidas, sendo vedada a alternância de práticas de manejo orgânico e não-

orgânico numa mesma área. 

Os equipamentos de pulverização empregados em áreas e animais sob o manejo não-

orgânico não podem ser usados em áreas e animais sob o manejo orgânico. Todos os 

equipamentos e implementos utilizados na produção animal e vegetal, sob manejo não-

orgânico, exceto os equipamentos de pulverização, devem passar por limpeza para uso em 

manejo orgânico. Além disso, os insumos utilizados em cada uma das áreas, sob manejo 

orgânico e não-orgânico, devem ser armazenados separadamente, perfeitamente identificados, 

e os não permitidos para uso na agricultura orgânica não podem ser armazenados na área de 

produção orgânica. Os resíduos da produção animal não-orgânica, seja da propriedade ou de 

fora dela, somente podem ser utilizados de acordo com o especificado nas normas de produção 

vegetal. 
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O produtor antes da colheita ou da obtenção do produto de origem animal, orgânicos e 

não-orgânicos, deve comunicar ao OAC ou à OCS a data prevista da obtenção desses produtos, 

os procedimentos de separação, e a produção estimada. O início do período de conversão, a sua 

duração e a conversão parcial ou produção paralela também devem ser estabelecidos pelo OAC 

ou pela OCS. 

2.7.2.4 Sistemas Produtivos e Práticas de Manejo 

Para esclarecimento dos processos de produção e manejo nos sistemas orgânicos foi 

utilizado como base o Plano Diretrizes para o Padrão de Qualidade Orgânico IBD, criado pelo 

IBD Certificações (2015), as quais são baseadas nas normas da IFOAM e no regulamento no 

834/2007 do Mercado Comum Europeu (CE). A partir dessa Diretriz, foram estabelecidos os 

padrões mínimos de qualidade para os sistemas produtivos e práticas de manejo orgânico, 

descritos a seguir: 

Estruturação geral da propriedade como Organismo Agrícola  

De acordo com os princípios da agricultura orgânica cada unidade agrícola deve 

apresentar diferentes atividades, as quais se complementem mutuamente. O ponto-chave dessa 

agricultura é o uso de uma adubação que dê vida ao solo, mantendo-o na condição de organismo 

vivo e fértil. Sendo o esterco um elemento essencial na adubação orgânica, a criação de animais 

deve ser, sempre que possível, parte do empreendimento agrícola, assim como a produção de 

forragens para alimentá-los. Os restos de cultura provenientes de colheitas, reciclagem e 

regeneração também são elementos utilizados na adubação orgânica.  

O conceito de organismo agrícola pressupõe diversidade de culturas, que é um fator 

indispensável à propriedade que disputar o uso dos selos em questão. Tal diversidade pode ser 

obtida por inúmeros meios (consorciação, rotação, arborização etc.) e sua realização é diferente 

em cada empreendimento. Do mesmo modo, é indispensável que a propriedade orgânica adote 

procedimentos corretos quanto à proteção e à conservação do solo, visando evitar erosão e 

minimizar perdas de solos, como a utilização de técnicas de plantio direto, uso mínimo de grade 

e arado, plantio em curvas de nível, manutenção de cobertura vegetal, palhas e restos de 

cultivos, plantio de variedades apropriadas, etc.  

Os operadores devem prevenir ou corrigir a salinização do solo e da água onde este 

problema estiver presente. Além da proteção do solo, os recursos hídricos devem ser cuidados 

para que não haja depredação e exploração excessiva. A qualidade da água deve ser preservada. 

Quando possível, a água da chuva deve ser reciclada e o uso geral da água monitorado. Todo 
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lixo existente ou produzido na propriedade deve ser destinado a locais adequados para tal, de 

maneira que se possa evitar a contaminação do meio ambiente. As áreas vizinhas de 

propriedades convencionais devem estar bem demarcadas, seguindo os critérios específicos 

para cada situação, evitando o risco de potencial contaminação   

A Agricultura Orgânica deve estar de acordo com os critérios definidos pela IFOAM: 

“uma agricultura ecologicamente sustentável, economicamente viável e socialmente justa”.  

Adubação  

O meio fundamental para fertilizar o solo é a adubação orgânica (esterco animal e restos 

vegetais) e, conforme a necessidade, pode-se utilizar complementos minerais (rochas moídas), 

os quais não podem conter materiais de origem sintética, apenas materiais naturais, como 

fosfato de rocha, calcário, pó de basalto, gesso agrícola, entre outros. Os compostos sintéticos 

de nitrogênio são excluídos e proibidos de todo e qualquer uso. Nesse caso o cultivo 

hidropônico é proibido (ANEXO C).  

Tais complementos minerais devem ser usados de acordo com as necessidades locais e 

devem ser mantidas provas documentais que justificam o uso dos produtos. Em regiões 

tropicais, na maioria dos casos, exige-se complementação mineral. O ideal é que esses minerais 

sejam vitalizados ou integrados nos ciclos vivos. Para isso, devem passar pelo processo de 

compostagem ou fermentação junto com restos vegetais e/ou esterco, ou outro processo 

equivalente, até sua estabilização biológica.  

A obtenção do Selo de Qualidade Orgânica não é possível somente pela 

complementação mineral de forma isolada. É indispensável a utilização de adubação orgânica, 

em pelo menos uma das formas citadas: esterco de animais de criação, compostado ou em forma 

de esterco de curral; esterco líquido ou chorume, sempre que possível tratado e bioestabilizado; 

composto de restos vegetais; e composto em lâmina, ou seja, material vegetal reciclado sobre o 

próprio campo, como adubação verde, cobertura morta, entre outros.  

O uso de materiais orgânicos de adubação comprados fora da fazenda só é permitido 

quando não for possível uma nutrição adequada dos vegetais ou o condicionamento dos solos 

recorrendo à adubação orgânica, além dos materiais serem comprovadamente isentos de 

contaminação por resíduos nocivos, especialmente de agrotóxicos e metais pesados. Além 

disso, a quantidade de nitrogênio levada a uma cultura pelo uso de tais adubos não pode ser 

maior que a aplicada com o uso de composto, esterco de curral ou adubo verde produzidos na 

propriedade, alguns dos quais devem estar sempre presentes, pois respondem pela qualidade 
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característica dos produtos orgânicos. Só são toleradas maiores quantidades com 

acompanhamento do IBD CERTIFICAÇÕES (ANEXO D).  

Estercos de aves (cama de frango ou esterco puro) e de suínos, originados de manejo 

intensivo, localizada na fazenda em certificação ou de áreas de terceiros, somente podem ser 

utilizados se forem previamente compostados ou fermentados via biofertilizante, já no caso de 

criação extensiva, pode ser utilizado apenas curtido.  

Toda e qualquer aquisição fora da fazenda, de material para adubação e manejo, seja de 

origem orgânica ou mineral, deve ser autorizada, antes do uso, pelo IBD CERTIFICAÇÕES. O 

uso de substâncias não autorizadas pelo IBD CERTIFICAÇÕES resulta na perda da certificação 

por um período de dois anos, salvo autorização prévia. O uso de aditivos nos adubos orgânicos, 

ou adubos formulados, restringe-se somente a substâncias permitidas pelo regulamento. Sendo 

assim, o uso de adubos minerais sintéticos e o uso de adubo mineral parcialmente solubilizado 

é proibido. Neste sentido, bactérias e fungos modificados pela engenharia genética ou outros 

produtos transgênicos também são proibidos para uso como adubo.  

Controle de pragas e doenças, reguladores de crescimento e controle de contaminação  

Entre as principais razões da suscetibilidade a pragas e doenças estão a monocultura e a 

disponibilidade excessiva de nutrientes em solução, especialmente o nitrogênio. O manejo 

orgânico elimina naturalmente essas condições e proporciona ao organismo agrícola grande 

resistência aos ataques de fungos, bactérias, vírus e pragas. A saúde do organismo agrícola 

como um todo é, portanto, a principal resposta ao problema das pragas e doenças. Para reduzir 

essa suscetibilidade a pragas e doenças, os produtores devem utilizar sementes e materiais de 

propagação de boa qualidade e de variedades apropriadas para as condições locais.  

Não é permitido o uso de quaisquer produtos ou métodos, sintéticos ou não (como 

inseticidas, fungicidas, herbicidas, irradiação, entre outros.) que não são permitidos no 

regulamento. O uso é vedado tanto no combate como na prevenção de pragas, doenças ou ervas 

invasoras, assim como na armazenagem dos produtos. Para o uso de substâncias não permitidas 

deve haver prévia notificação, para avaliação pelo IBD CERTIFICAÇÕES (ANEXO E). 

No caso de a unidade encontrar-se em Conversão Parcial, os produtos proibidos para a 

agricultura orgânica devem ser armazenados da seguinte forma: totalmente separados em 

instalações diferentes dos insumos orgânicos e perfeitamente identificados, e fora da área de 

produção orgânica.  

Quando substâncias, exceto feromônios, são usadas em armadilhas, estas armadilhas 

devem impedir que as substâncias sejam liberadas para o ambiente e entrem em contato direto 
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com a cultura ou produto orgânico. Após o uso, as armadilhas devem ser recolhidas e 

descartadas de forma segura. No caso do surgimento de ataques e infestações fortes, inclusive 

na armazenagem, qualquer medida de emergência deverá ser imediatamente comunicada ao 

IBD CERTIFICAÇÕES, buscando medidas em conjunto, afim de minimizar a amplitude e 

profundidade do seu impacto.  

A aplicação de agrotóxicos sintéticos em uma determinada área leva ao 

descredenciamento, por dois anos, dos produtos de lá oriundos. O uso de reguladores de 

crescimento sintéticos também é proibido. Os casos de contaminação por agrotóxicos devido 

ao deslocamento por vento, à enxurrada ou mesmo a pulverizações acidentais devem receber 

atenção especial. Se forem encontrados resíduos de agrotóxicos em análises de rotina, o 

descredenciamento é imediato, até que sejam apuradas as causas. No caso, a re-certificação 

pode ocorrer posteriormente se for justificável. Caso haja suspeita de contaminação, por 

qualquer forma ou meio, é realizada uma amostragem de solo, água ou produto para análise de 

resíduos do contaminante potencial, em laboratório credenciado.  

São permitidos o controle térmico de invasores e os métodos físicos para pragas, 

doenças e manejo de invasores. A esterilização térmica dos solos para combater pragas e 

doenças é restrita às circunstâncias onde não pode realizar-se uma rotação adequada ou 

renovação do solo. Para tal, deve-se solicitar uma autorização específica ao IBD 

CERTIFICAÇÕES. 

Para coberturas de proteção de estruturas, coberturas plásticas de palha, podas, redes 

contra insetos e embalagem de silagem, apenas produtos à base de polietileno, polipropileno ou 

de outros policarbonatos são permitidos. Estes devem ser removidos do solo após o uso e não 

devem ser queimados na área da propriedade. É proibido o uso de produtos à base de 

policloreto.  

Todos os sistemas de produção orgânica devem incluir em seu Plano de Manejo, 

processos e/ou mecanismos positivos capazes de controlar pragas, doenças e invasores 

significativos, sob circunstâncias normais de manejo. 

Mudas e Sementes  

As mudas e sementes (inclusive de hortaliças e verduras) devem ser de origem orgânica. 

Caso isto seja impossível ou desrespeite leis estaduais e federais vigentes, o IBD 

CERTIFICAÇÕES deve ser informado previamente. Exceções podem ser analisadas pelo IBD, 

no caso da não disponibilidade de material orgânico verificada pelo produtor e autorizações 

podem ser concedidas pelo período máximo de um ano. A propagação pode ser baseada na 
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propagação generativa (sementes), bem como a propagação vegetativa de várias partes das 

plantas.  

É proibida a utilização de sementes, mudas ou material vegetativo com tratamento 

químico. Caso o produtor comprovar a não disponibilidade de material sem tratamento, o IBD 

CERTIFICAÇÕES pode avaliar o caso e conceder uma autorização excepcional, com validade 

máxima de um ano. Porém, não serão concedidas exceções para o padrão europeu CE 834/2007. 

Além disso, é proibido o uso de sementes oriundas de organismos geneticamente modificados. 

Para os produtores de plantas orgânicas, intervenção técnica no genoma de plantas, intervenções 

técnicas em células isoladas, e as técnicas que reduzem ou inibem a capacidade de germinação, 

são proibidos. 

Especificamente para certificação IFOAM, todas as práticas de multiplicação na 

fazenda, exceto a cultura meristema, devem ser em manejo orgânico. Produtores de plantas 

orgânicas devem divulgar as técnicas de multiplicação e torná-las disponível ao público, o mais 

tardar quando se inicia a comercialização das sementes. Além disso, os materiais de propagação 

vegetal, materiais de cama e substratos devem ser compostos apenas por substâncias permitidas 

no regulamento. 

Conservação do solo e da água 

A água e solo devem ser manejados de forma sustentada. As medidas cabíveis devem 

ser tomadas para evitar a erosão e salinização do solo, o uso excessivo e inapropriado da água 

e a poluição da água superficial e subterrânea. A limpeza do terreno através da queima de 

matéria orgânica, como exemplo da queima da palha, deve ser usada o mínimo possível. A 

derrubada de uma floresta primária é proibida. As medidas cabíveis devem ser adotadas para 

evitar a erosão. Não é permitida a exploração excessiva e o esgotamento dos recursos hídricos.  

O programa de certificação deve exigir que os volumes estocados não provoquem a 

degradação do solo nem poluição do solo e águas superficiais. Medidas cabíveis devem ser 

tomadas para evitar salinização do solo e da água. 

2.7.2.5 Produtos Fitossanitários com uso aprovado na agricultura orgânica  

Segundo o Ministério da Agricultura (2016), a legislação de produção orgânica no 

Brasil, lei no 10.831, de 23 de dezembro de 2003, adota tratamento especifico aos insumos 

utilizados na agricultura orgânica. O Decreto 6.913, de 23 de julho de 2009, acresceu 

dispositivos ao Decreto 4.074 de 04 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei de Agrotóxicos, 

nº 7.802, de 11 de julho de 1989. Os agroquímicos ou afins que apresentem em sua composição 
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apenas produtos permitidos na lei dos orgânicos podem receber, somente após o devido registro, 

o título de “produtos fitossanitários com uso aprovado para a agricultura orgânica”. Esses 

produtos são caracterizados como produtos de baixo impacto ambiental e baixa toxicidade, e 

necessitam apresentar um registro diferenciado, garantido a simplificação e agilização de sua 

regularização. Dessa forma, o produtor apresenta uma gama maior de produtos para o manejo 

em sistemas de produção orgânica. 

A Instrução Normativa 46, de 06 de outubro de 2011, que revogou a IN 64, de 2008, 

apresenta uma série substâncias que podem ser empregadas como insumos na agricultura 

orgânica (ANEXO C). Essa IN ainda traz algumas restrições, como a proibição de insumos que 

apresentem propriedades mutagênicas ou carcinogênicas. Além disso, foi criado o Decreto 

6.913, de 23 de julho de 2009, que traz a definição de especificação de referência, ou seja, 

particularidades e garantias mínimas que os produtos fitossanitários com uso aprovado para 

agricultura orgânica devem adotar para adquirir seu registro.  

Após o estabelecimento da especificação de referência, é necessário que os produtos 

aprovados concretizem seu registro, em prol de ser comercializado de forma legal. Esse registro, 

fundamentado em uma especificação de referência já publicada, é analisado por órgãos 

responsáveis, como o MAPA, Ministério da Saúde (Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

- ANVISA) e o Ministério do Meio Ambiente (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Renováveis – IBAMA). Após diagnóstico e atendimento de casuais pendências e/ou 

solicitações, o MAPA é o responsável pela emissão do registro. Caso não exista uma 

especificação de referência já divulgada para o produto o qual se deseje registrar, deve-se fazer 

a solicitação de um novo estabelecimento de especificação de referência (MAPA, 2016).  

2.7.3 Certificação no Brasil  

O processo de certificação inicia-se no Brasil, na década de 70, com a Lei no 6.507, de 

19 de dezembro de 1977, e evoluindo com a regulamentação da Lei do Orgânicos nº 10.831, de 

dezembro de 2003, e pelo decreto n° 6.323, de 27 de dezembro de 2007. Os princípios de 

certificação adotam uma linha geral. O MAPA, reconhecido pela IFOAM, criou normativas e 

decretos os quais dispõem dos deveres e direitos da certificadora, e estas realizam a certificação, 

através do selo orgânico, nos produtos a partir da constatação de seu processo (Figura 2). 

Antigamente essa normatização era realizada por organizações de agricultores, ONGs e 

cooperativas de consumidores. O atual processo de certificação é bem definido e único, ao passo 

que na antiga legislação as entidades certificadoras de cada Unidade Federativa constituíam 

seus próprios padrões e normas (VIDAL, 2012). 
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Figura 2 - Modelo de ação das certificadoras brasileiras. 
Fonte: Adaptado de PINHEIRO (2002, p. 24). 

O processo de certificação de orgânicos torna-se uma das formas de garantia da 

qualidade orgânica de um produto. A certificação integra o Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade Orgânica (SisOrg), sendo realizada por uma certificadora, isto é, um Organismo 

de Avaliação da Conformidade Orgânica (OAC). Esta certificadora ou OAC inspeciona as 

condições técnicas, sociais e ambientais da produção, verificando se estão em conformidade 

com os regulamentos da produção orgânica. De acordo com o IBD Certificações (2016), “o 

Ciclo de Certificação é anual, culminando na emissão/renovação do Certificado de 

Conformidade, quando todos os requisitos de certificação são atendidos”.  

O Programa de Desenvolvimento da Agricultura Orgânica (ProOrgânico) adota 

padrões para regulamentação e desenvolvimento do setor, a fim de que o consumidor reconheça 

o produto orgânico a partir do único selo oficial brasileiro ou através da declaração do Cadastro 

Nacional de Produtores Orgânicos junto ao MAPA. O órgão responsável pelas ações de 

promoção, elaboração de normas e implementação de controle da produção orgânica é a 

Coordenação de Agroecologia (COAGRE) da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e 

Cooperativismo (SDC) do MAPA. Produtos, processos e serviços podem ser certificados, sendo 
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que cada tipo de certificação deve desenvolver procedimentos próprios de verificação e 

punições resultantes da não-observação dos padrões estabelecidos. 

As certificadoras devem apresentar registro junto ao Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e ao MAPA. No Brasil, as certificadoras autorizadas a 

operar, no momento, são: o Instituto Biodinâmico de Certificações (IBD); a Ecocert Brasil; a 

IMO CONTROL do Brasil; o Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR); a Organização 

Internacional Agropecuária (OIA); e, desde recentemente, o Instituto Nacional de Tecnologia 

(INT). No caso do mercado de exportação, o Instituto Biodinâmico (IBD) atualmente é a única 

certificadora brasileira com creditação pela IFOAM. 

Em Minas Gerais, o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA, 2016) é credenciado 

como OAC para avaliação de quatro fins: Produção Primária Vegetal, Processamento de 

Produtos de Origem Vegetal, Produção Primária Animal e Processamento de Produtos de 

Origem Animal. 

A fiscalização pelas certificadoras é feita através de auditorias nas áreas de produção, 

estas realizadas por agendamento ou de forma aleatória, seguindo os critérios instituídos pela 

Lei 10.831/03, e pelo decreto 6.323/07. As certificadoras fiscalizam, no geral: a origem dos 

insumos, as condições do solo, dos recursos hídricos e, sobretudo, o não uso de agrotóxico na 

produção, sendo obrigatório a renovação do selo anualmente (OLIVEIRA, M., 2012). 

Atualmente, certificadoras estrangeiras abriram filiais ou constituíram parcerias com 

algumas certificadoras brasileiras, tem em vista o mercado de exportação, de acordo com dados 

realizados por Ormond et al. (2002). 

Segundo Neves (2005), a certificação é um instrumento de mercado, uma maneira de 

informar aos consumidores as qualidades especiais dos produtos, sendo o conceito de qualidade 

orgânica particular e distinto para cada consumidor, produtor, distribuidor e certificadoras. As 

principais agências de acreditação de certificação no Brasil, sendo elas nacionais e 

internacionais. 

2.7.3.1 Mecanismos de Certificação  

No Brasil, de acordo com critérios estabelecidos pelo Ministério da Agricultura 

(2016), o produtor orgânico deve fazer parte do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, 

sendo possível apenas se estiver regularizado por um dos três mecanismos de certificação 

existentes, os quais formam o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica 

(SisOrg), descritos a seguir:  
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a) Certificação por Auditoria – A concessão do selo SisOrg é feita por uma certificadora 

pública ou privada credenciada no Ministério da Agricultura. O organismo de avaliação 

da conformidade obedece a procedimentos e critérios reconhecidos internacionalmente, 

além dos requisitos técnicos estabelecidos pela legislação brasileira. 

b) Sistema Participativo de Garantia – Caracteriza-se pela responsabilidade coletiva dos 

membros do sistema, que podem ser produtores, consumidores, técnicos e demais 

interessados. Para estar legal, um SPG tem que possuir um Organismo Participativo de 

Avaliação da Conformidade (OPAC) legalmente constituído, que responderá pela 

emissão do SisOrg. 

c) Controle Social na Venda Direta – A legislação brasileira abriu uma exceção na 

obrigatoriedade de certificação dos produtos orgânicos para a agricultura familiar. 

Exige-se, porém, o credenciamento numa organização de controle social cadastrado em 

órgão fiscalizador oficial. Com isso, os agricultores familiares passam a fazer parte do 

Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. 

Devido a certificação gerar custos ao produtor, isso pode tornar obstáculo para os 

pequenos produtores, principalmente nos países em desenvolvimento (RUNDGREN, 2001). 

Esses custos incluem a o processo de inscrição, diárias de inspeção, despesas de deslocamento 

de auditores e análises de resíduos nos produtos, porcentagem sobre as vendas que determinadas 

certificadoras cobram, entre outros. A logomarca de certificação também apresenta um custo, 

podendo ser pré ou pós-fixado. No propósito de estimular o avanço mundial da agricultura 

orgânica e atender às pretensões dos pequenos agricultores, a IFOAM também instituiu critérios 

para certificações especiais, como citados a seguir: 

a) Certificação por Subcontratação: permite ao operador principal organizar um grupo de 

fornecedores, maioria pequenos produtores, solicitando assim a certificação desse 

grupo. Dessa forma, a certificação é financiada pelo operador, e os agricultores não tem 

custos nesse processo. 

b) Certificação por grupo de agricultores: deseja se constituir e beneficiar das facilidades 

dessa certificação (menos onerosa aos produtores). Nesse caso, deve existir uma 

organização central, cooperativo ou associação, com responsabilidade junto à 

certificadora, onde todos produtores acatem as exigências estabelecidas pela agricultura 

orgânica, assinando um contrato de adesão ao projeto, sem direito de abandono com 

retorno.  
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2.7.3.2 Selo 

O objetivo da certificação dos produtos orgânicos é a garantia de um diferencial de 

mercado ao produtor e a qualidade dos alimentos ao consumidor. Sendo assim, o selo brasileiro 

confere a este produto confiabilidade, procedência e uma maior competividade, consentindo 

sua comercialização em lojas, sites, supermercados e feiras, sendo estes produzidos ou não no 

Brasil (CODEPLAN, 2015). Desde 2011, tornou-se obrigatório o uso do selo para todo produto 

orgânico com inclusão dos produtores certificados no Cadastro Nacional de Produtores 

Orgânicos do MAPA. Ficam excluídos dessa obrigação produtos oriundos da venda direta, 

porém estes só podem ser vendidos nas feiras, podendo o consumidor solicitar ao produtor sua 

declaração no Cadastro Nacional, exigência legal dos mecanismos de controle à fim de 

comprovar a condição de produtor orgânico. Os produtos orgânicos de origem vegetal 

certificados apresentam um selo federal de caráter nacional: o "Selo do Sistema Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade Orgânica - SisOrg" (IMA, 2016) (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Mecanismos de certificação e o Selo Orgânico – SisOrg. 
Fonte: Adaptado de Organic Brasil (2016). 

No caso das logomarcas, estas são opcionais aos produtores e certificadoras. Aos 

produtos orgânicos importados no Brasil é exigido o aval de uma certificadora credenciada 

internacionalmente a fim de auditar e atender as especificações legais ao entrar no país. No caso 

do produto não apresentar o certificado brasileiro, ele não pode ser comercializado como 

orgânicos, independente da apresentação do selo de origem. Esse procedimento é igual no caso 

das exportações brasileiras. 
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Segundo Neves (2005), os preços dos alimentos orgânicos, com selo ou sem, podem ser 

semelhantes, já que as normas e processos de produção são os mesmos para todas as 

modalidades. Entretanto, os produtos com certificação apresentam maior valorização e 

possuem um peso importante na venda, com a garantia de confiança e a possibilidade de 

comercialização em todos os tipos de estabelecimentos. As empresas e produtores orgânicos 

que ainda não apresentam produtos com o selo oficial, podem receber penalidades como multas 

e apreensões da mercadoria (BARBOSA, 2014).  

2.7.4 Fiscalização da produção orgânica  

O Brasil destaca-se como um dos países com maior número de organismos de 

certificação, de acordo com dados da IFOAM. Atualmente, são cerca de 25 organismos 

certificadores, entre agências nacionais e as que atuam em âmbito internacional. No país já se 

tem 11.084 produtores no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, sendo que desse total, 

quase 70% fazem parte do SisOrg, estando autorizados a utilizar o selo oficial que identifica os 

produtos orgânicos. De acordo com o MAPA (2016), eles apresentam 100% de suas unidades 

de produção inspecionadas, no mínimo uma vez por ano, por um dos 25 organismos 

certificadores credenciados pelo MAPA. Esses organismos são auditados uma vez por ano, no 

mínimo. Em relação as certificação por auditoria, esses organismos também são auditados pelo 

INMETRO, avaliando o cumprimento de normas internacionais referentes a esse tipo de 

certificação. 

Além disso, por meio de amostragens, são escolhidas as unidades produtivas por critério 

de representatividade e análise de risco, onde são realizadas auditorias pelos fiscais federais 

agropecuários do ministério. Todo produtor orgânico é passível de fiscalização aleatória, as 

quais são definidas por amostragens ou quando surgem indícios e/ou denúncias de prováveis 

irregularidades na propriedade (MAPA, 2016). Essa metodologia também se aplica aos 

produtores participantes de organizações de controle social cadastrados no MAPA, os quais são 

isentos do processo de certificação. 

Para ampliar esse controle, o Ministério da Agricultura desenvolveu, em 2015, um 

programa de monitoramento de resíduos agroquímicos, onde os fiscais responsáveis coletam 

amostras de produtos orgânicos nos locais de comercialização, e depois essas amostras são 

levadas para laboratórios credenciados. O sistema brasileiro de certificação de orgânicos é 

reconhecido como um dos melhores do mundo, além de ser muito inovador (MAPA, 2016). De 

acordo com a legislação vigente, os produtores responsáveis pela comercialização irregular dos 
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produtos orgânicos, de acordo com a ocasião, podem sofrer punições, que vão desde uma 

advertência até a apreensão de produtos, cassação de certificado ou multa. 

2.7.5 Rastreabilidade  

A preocupação e exigência pelos produtores quanto à origem dos alimentos que 

adquirem é cada vez maior (LIMA F. et al., 2006). Alguns profissionais atuantes na obtenção 

desses alimentos, buscam ganhar a confiança do consumir através da adoção de métodos 

alternativos de produção distinta quanto aos aspectos ambientais, nutricionais, de 

rastreabilidade, entre outros (PINHEIRO & BITTENCOURT, 2010). 

A rastreabilidade é um artifício de controle o qual proporciona respostas ao consumidor 

relativo à segurança dos produtos (Figura 4). Esse controle pode ser realizado parcial ou 

totalmente sobre um lote do produto desde sua colheita até o seu transporte, ou até mesmo em 

alguma etapa da cadeia produtiva, onde foi realizada alguma atividade ou processo no produto. 

Essa tendência de métodos de monitoramento e controle estende-se a agricultura orgânica, onde 

cresce a demanda de monitoramento da cadeia produtiva para garantir o controle dos produtos 

de qualidade e livres de agroquímicos do campo à mesa. A rastreabilidade agrícola baseia-se 

na documentação, manutenção, arquivamento das informações e na utilização das informações 

ao longo do processo, trazendo ao consumidor ou interessados, as informações necessárias ao 

conhecimento da história do produto e auxiliando nas correções do processo referentes à 

qualidade e segurança do produto (OPARA, 2003). 

 

Figura 4 – Rastreabilidade para produtos orgânicos e suas variáveis. 
Fonte: Adaptado de PINHEIRO & BITTENCOURT (2010). 
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O Brasil inclui a necessidade de rastreabilidade nas normas que regulamentam o sistema 

orgânico, nas quais o sistema de controle deve se basear nas diretrizes orgânicas, regulamentada 

pela Lei n° 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Apesar da inclusão desse sistema na legislação, 

os produtores apresentam pouco conhecimento sobre as gestões apropriadas ao processo 

produtivo e sobre o termo rastreabilidade. Os métodos utilizados no sistema de controle desse 

programa geralmente impossibilitam o acesso da maior parte dos produtores e do mercado, pelo 

fato dos instrumentos utilizados para realização do monitoramento contarem com equipamentos 

de medição, rotulagem, programas de computador e software, os quais dificultam o uso pelas 

pequenas propriedades rurais (OPARA, 2003). Isso acarreta uma defasagem no 

desenvolvimento comparado a outros países desenvolvidos (BUANAIN & BATALHA, 2007). 

No sistema orgânico, algumas empresas atuam como certificadoras desses processos, 

buscando a classificação e padronização das normas e procedimentos empregados na produção 

orgânica (BUANAIN & BATALHA, 2007). Entretanto, os pequenos produtores familiares que 

adotaram o modelo de agricultura orgânica, encontram grandes problemas no estabelecimento 

de um sistema que permita o rastreamento de seus produtos seguindo as exigências impostas 

pelo mercado, e somando os custos elevados para a obtenção da certificação. Fontes do Censo 

Agropecuário (2006) demostram que no país há cerca de 20.000 estabelecimentos certificados 

(EPAGRI, 2009) de um total de 90.000 unidades orgânicas existentes (IBGE, 2006). Esses 

valores podem estar ligados a este alto custo de certificação e o baixo grau de conhecimento 

técnico dos produtores na adoção das leis orgânicas vigentes. Esses produtores justificam a 

necessidade de uma nova organização de informações do processo, o qual possibilite a 

rastreabilidade da produção orgânicas nas pequenas propriedades (PINHEIRO & 

BITTENCOURT, 2010). 

O governo desenvolveu, em 2013, uma nova versão da Plataforma de Gestão 

Agropecuária (PGA), sistema público responsável pelo acompanhamento pela gestão de 

trânsito animal e vegetal, pela rastreabilidade animal e pela inspeção e fiscalização de produtos 

de origem animal (MAPA, 2015). Em 2016, será implementada a de vegetais e a da produção 

de orgânicos. Segundo o MAPA (2016), com essa mudança, o PGA dará prioridade a 

classificação de produtos convencionais e produtos orgânicos (animal e vegetal). Na base de 

dados rastreadas por satélite, serão incluídas informações como a gestão de trânsito vegetal, 

controle de tratamentos fitossanitários e a rastreabilidade vegetal, os quais exigem maior 

controle de produção. Essa rastreabilidade será feita de forma mais eficiente, eletrônica e terá 

o maior controle do sistema de certificação. 
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2.7.6 Certificação de Sementes e Mudas  

O sistema oficial de produção de sementes e certificação é regulamentado pela lei no 

10.711, de 5 de agosto de 2003, de acordo com o DECRETO no 5.153, revogando a antiga Lei 

de Sementes, no 6.507, de 19 de dezembro de 1977. Segundo o Ministério da Agricultura (2016), 

“a certificação de sementes e mudas atesta a conformidade do processo de produção de 

sementes ou mudas e controle de qualidade em todas as etapas do seu ciclo, o que inclui o 

conhecimento da origem genética e acompanhamento de gerações”. 

De acordo com a EMBRAPA (2003), “a semente certificada é o resultado de um 

material vegetal, de cujas características genéticas, os atores envolvidos no processo produtivo, 

têm pleno conhecimento”.  Para o processo de produção dessa semente certificada, o inicio deve 

se dar a partir de uma pequena quantidade de sementes de determinada cultivar, obtidas pelo 

melhoramento genético ou multiplicação das sementes de uma cultivar já existente, sob 

condições rigorosamente controladas (CARVALHO & NAKAGAWA, 1980). Ao multiplicar 

essa pequena quantidade de sementes, resulta-se no aparecimento de classes intermediárias, até 

se alcançar o nível de semente certificada. 

Uma grande alteração aconteceu nas categorias de classificação de sementes. As 

sementes na antiga lei nº 6.507/77, eram classificadas em 5 categorias: semente genética, 

semente básica, semente registrada, semente certificada e semente fiscalizada (BRASIL, 1977). 

Com a nova legislação, de acordo com seu Art. 35, do decreto no 5.153, fica estabelecido as 

seguintes categorias de sementes: semente genética, semente básica, semente certificada de 

primeira geração - C1, semente certificada de segunda geração - C2, e semente não certificada 

S1 e S2 (Figura 5). Nas classes básica, C1, C2, S1 e S2, a garantia de qualidade é dada a partir 

de padrões mínimos de germinação, purezas físicas e varietal e sanidade, estabelecidos pelas 

normas de produção e comercialização sob controle do governo (GIANLUPPI, 2009). Vale 

ressaltar que as categorias de sementes básicas, C1 e C2 devem ser obtidas pela reprodução de 

uma geração, no máximo, da categoria imediatamente anterior (VIDAL, 2012). 
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Figura 5 – Diferenças nas categorias de classificação das sementes das Leis 6.507/77 e da nova Lei 

10.711/03. 
Fonte: Adaptado de Parrella (2014).  

Com a mudança no sistema atual, referente à exclusão das “sementes fiscalizadas”, as 

sementes certificadas podem originar apenas duas gerações de sementes (S1 e S2), obrigando 

os produtores de sementes a buscar outras fontes de produção de sementes certificadas ou 

básicas, criando, assim, uma dependência constante entre produtores de sementes, agricultores 

e os detentores do material genético original (LONDRES, 2006) (Figura 6).  

A critério do MAPA, essa categoria não certificada pode ser realizada sem a 

comprovação da origem genética, enquanto houver indisponibilidade de tecnologia para 

produção de semente genética da respectiva espécie, as quais devem ser produzidas por 

materiais avaliados antemão, atendendo as normas complementares estabelecidas. Essa 

produção será à encargo do produtor e do responsável técnico, atendendo, assim, às normas e 

aos padrões de produção e comercialização.  

Dessa forma, a legislação busca manter o mínimo de identidade genética inclusive em 

sementes não certificadas (S1 e S2), evitando ao máximo a multiplicação de sementes piratas 

ou fora dos padrões de qualidade (VIDAL, 2012). 
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Figura 6 – Sistema de Sementes no Brasil. 
Fonte: Adaptado de VIEIRA (2011).  

Todavia, a aquisição de sementes básicas torna-se mais um obstáculo, pela dificuldade 

de acesso (SILVA et al., 2013). Grande parte dos mantenedores não disponibilizam essas 

sementes aos agricultores que tem como interesse a produção de sementes para 

comercialização, obrigando-os a comprar sementes da classe S1 desse mantenedor anualmente. 

Além disso, tem o caso das sementes protegidas, onde a empresa multiplicadora de 

sementes deve pagar uma cobrança de royalties ao obtentor da variedade. Nesse caso, essas 

empresas optam por concentrar suas vendas no número mínimo de produtores de sementes, 

simplificando as operações de controle. Nesse âmbito, outro obstáculo ao acesso do pequeno 

produto às sementes básicas está ligado à Lei de Cultivares, onde, ao venderem sementes para 

multiplicação, os obtentores da cultivar devem emitir uma Autorização do Obtentor, liberando 

a multiplicação e comercialização dessas sementes (LONDRES, 2006). 

Em vista desses problemas, o Ministério da Agricultura no dia 15 de maio de 2013, em 

Nota Técnica nº 25/2012 CSM/DFIA/SDA/MAPA, revogou em 5 anos a liberação para 

multiplicação de espécies oleícolas utilizando sementes S2, devido à indisponibilidade de 

material apropriado para atender à real demanda. Assim, as organizações da Agricultura 

familiar conseguiram realizar cadastro como mantenedoras de variedades cultivadas de 

domínio público, pelo RNC (SANTILLI, 2012). 

O processo de certificação pode ser realizado pelo Ministério da Agricultura ou pelas 

próprias entidades credenciadas. Além disso, na nova lei, os produtores também podem ser 

credenciados como certificadores de produção própria. O acesso à relação dessas entidades 
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certificadoras credenciadas pelo Ministério é realizado por meio do sistema RENASEM. Já no 

caso da certificação de sementes e mudas, de acordo com as normas da Organização para 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OECD), esta é realizada exclusivamente pelo 

MAPA e permite ampliar o comércio com os países que exigem essa medida.  

Uma das principais diferenças entre a antiga lei de 1977, relacionada à Inspeção e a 

Fiscalização da Produção e do Comércio de Sementes e Mudas, e a nova Lei no 10.711/03, foi 

a inclusão de obrigações e determinações aos utilizadores de sementes. Ao passo que a Lei 

6.507/77 instituía mecanismos e diretrizes para o controle e garantia da qualidade somente das 

fases de produção e comercialização, a nova lei também determina a garantia de que os 

produtores de grãos utilizem apenas sementes produzidas conforme os padrões estabelecidos 

na legislação (VIDAL, 2012). 

2.7.7 Normas para produção de sementes orgânicas  

A instrução normativa no 38, de 2 de agosto de 2011, estabelece o Regulamento Técnico 

para a Produção de Sementes e Mudas em Sistemas Orgânicos de Produção. De acordo com o 

art. 3º: 

A produção, o beneficiamento, a embalagem, o armazenamento, o transporte, o 

comércio, a importação e a exportação de sementes e mudas orgânicas deverão 

atender este regulamento e o que estabelece a regulamentação brasileira para produção 

de sementes e mudas. 

Segundo o MAPA (2011), a produção de sementes e mudas orgânicas deve obedecer às 

normas e padrões de identidade e qualidade constituída na regulamentação brasileira para 

produção de sementes e mudas. Nesse caso, o Ministério da Agricultura autoriza técnicas de 

policultura e o convívio de plantas invasoras nos campos de produção de sementes orgânicas, 

desde que adotadas medidas, previstas no plano de manejo orgânico do produtor, respeitando 

os padrões de qualidade das sementes.  

No caso onde o produtor de sementes orgânicas necessite de matérias de propagação 

convencionais, devido à ausência de produtos orgânicos no mercado, ele deve solicitar do 

fornecedor uma declaração garantindo que essa cultivar não foi obtida por meio de indução de 

mutação utilizando irradiação, além de respeitar o período de conversão, de acordo com a 

legislação vigente. Essa transição para o manejo orgânico dever ser planejada cuidadosamente. 

Para o período de conversão, deve-se elaborar o plano de manejo orgânico específico 

considerando os regulamentos técnicos e todos os aspectos relevantes do processo de produção.  

Na presença de cultivares geneticamente modificadas próximos ao campo de produção, 

os organismos de avaliação da conformidade orgânica (OAC) avaliam o isolamento entre 
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cultivos, coletando amostras das sementes orgânicas e estimando a ocorrência de 

contaminações. 

As normas da IN no 38/11 também valem para o setor de Beneficiamento, 

Armazenamento e Transporte de sementes orgânicas. Sementes destinadas às UBS (Unidade 

de Beneficiamento de Sementes) de produtores certificados por diferentes OACs devem estar 

acompanhadas por uma Declaração de Transação Comercial. No caso de sementes orgânicas 

beneficiadas em UBS que também operam com sementes convencionais, é necessário adotar 

medidas que assegurem sua efetiva separação, como a devida identificação dos dois grupos de 

sementes e estando as sementes orgânicas em espaços específicos. Os maquinários e 

equipamentos devem passar por limpeza rigorosa sempre que forem trabalhar com sementes 

orgânicas, após terem sido utilizadas com sementes convencionais. Os OACs, como avaliação 

de risco, determinam uma quantidade de sementes orgânicas para descarte no início da operação 

de beneficiamento. 

Segundo o MAPA (2011), é proibida a aplicação de produtos químicos sintéticos nas 

áreas físicas de beneficiamento, armazenamento e transporte de sementes e mudas orgânicas, 

além de necessário a adoção de medidas para o controle de pragas, adotando de preferência a 

seguinte ordem: 

 Eliminação do abrigo de pragas e do acesso das mesmas às instalações, mediante o uso 

de equipamentos e instalações adequadas; 

 Métodos mecânicos, físicos e biológicos, principalmente a utilização de som, ultrassom, 

luz, repelentes à base de vegetal, armadilhas (de feromônios, mecânicas, cromáticas), 

ratoeiras, controle de umidade, temperatura e atmosfera controlada; 

 Uso de substâncias e práticas permitidas para manejo e controle de pragas e doenças 

nos vegetais em sistemas orgânicos de produção, da Instrução Normativa no 46/11 que 

regulamenta a produção animal e vegetal orgânica. 

A higienização de equipamentos e instalações no beneficiamento de sementes e mudas 

orgânicas pode ser realizada com o uso de produtos como: água, vapor, Hipoclorito de sódio 

em solução aquosa, Hidróxido de cálcio (cal hidratada), Óxido de cálcio (cal virgem), Álcool 

etílico, extratos vegetais ou essências naturais de plantas, sabões (potassa, soda) e detergentes 

biodegradáveis. 

Durante o armazenamento e o transporte, incluindo semente orgânica a granel, deve-se 

assegurar a separação e isolamento dos materiais de propagação orgânicos dos não orgânicos, 

sendo aqueles devidamente acondicionados e identificados. As duas etapas são consideradas 
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vulneráveis, já que no caso de execução de forma inadequada, elas podem inviabilizar a 

semente, afetando sua qualidade física, fisiológica e sanitária. 

A deterioração das sementes é um processo que não pode ser evitado, mas pode ser 

retardado, através de técnicas adequadas de produção, colheita, secagem, beneficiamento e 

armazenamento. 

Além disso, é proibida a certificação orgânica de sementes e mudas de cultivares 

geneticamente modificadas ou obtidas por meio de indução de mutação utilizando irradiação. 

As embalagens de sementes orgânicas devem conter, além das informações obrigatórias 

estabelecidas pela regulamentação, a identificação do OAC e o selo do Sistema Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade Orgânica – SisOrg.  
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3 CIÊNCIA RELACIONADA À PRODUÇÃO DE SEMENTES ORGÂNICAS 

3.1 A BUSCA BIBLIOGRÁFICA 

Há uma dificuldade nacional de se promover a produção de sementes orgânicas devido 

aos vários fatores mencionados no item 2 deste trabalho. Ao mesmo tempo, a agricultura 

orgânica tem grande necessidade de solucionar esta questão para atingir nível de pleno 

desenvolvimento e independência do setor convencional da agricultura, produzindo suas 

próprias sementes. Deste modo, faz-se importante a investigação acerca do volume de novos 

conhecimentos que se tem produzido nos institutos de ciência e tecnologia sobre sementes 

orgânicas. Considerando que a maior parte do volume de conhecimento científico de qualidade 

produzido por estes institutos é publicada em periódicos de grande inserção no meio científico 

internacional, então, a busca dentro destes periódicos pode ilustrar os esforços realizados para 

solver os problemas ligados à produção de sementes orgânicas. 

Para obtenção dos dados que possibilitariam uma visão geral sobre o modo como as 

instituições de pesquisa têm tratado a produção de sementes orgânicas, foi realizada uma busca 

por artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais com corpo editorial. 

Esta busca foi feita em bases de dados de pesquisa que concentram a maior parte da divulgação 

de artigos de periódicos científicos mundial, sendo elas o ISI-Web of Science 

(https://www.webofknowledge.com/), o Scopus (https://www.scopus.com/), o SciELO 

(http://www.scielo.org/php/index.php) e em uma base de dados que concentra a divulgação da 

maior parte de trabalhos de mestrado e doutorado do Brasil, sendo ela o banco de teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/MEC 

(http://bancodeteses.capes.gov.br/). 

O período registrado nas buscas realizadas consistiu o intervalo entre os anos 2000 e 

2015. Este intervalo concentra praticamente toda a produção desta área de pesquisa, já que 

coincide com o período de desenvolvimento da agricultura orgânica e demanda pela produção 

de suas sementes. 

Para a busca foram utilizadas as seguintes palavras-chave: “sementes orgânicas” e 

“produção de sementes orgânicas”. Estas mesmas palavras-chave foram utilizadas em inglês, 

produzindo os verbetes: “organic” AND “seed” e “organic seed production”. O uso das aspas 

(“”) e do termo AND, funcionam como caracteres que fazem restrições na busca (caracteres 

booleanos). As aspas determinam o encontro de somente a expressão contida entre as aspas e o 

caractere AND solicita como retorno somente respostas que incluam a interseção entre os 

termos. 
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Não foram determinados pré-requisitos para triagem inicial dos artigos ou dissertações 

encontrados, já que o volume retornado não foi alto. Assim, o produto obtido foi muito vasto, 

o que exigiu a aplicação de um critério de elegibilidade do estudo para uso nesta busca. O 

critério aplicado foi o fato do estudo estar ou não trabalhando com sementes orgânicas, assim, 

estudos que somente citavam sementes orgânicas, mas, com abordagem diferente, foram 

excluídos.  

Para cada observação (cada artigo encontrado após o critério de elegibilidade), foi feita 

leitura exploratória, objetivando a tabulação das seguintes informações: base de dados, autores, 

título da contribuição, país dos autores, ano de publicação, instituição dos autores, tipo de 

documento (artigo científico, resumo de congresso, capítulo de livro), área de estudo, fonte, 

citação em outras fontes (BIOSIS, ciência chinesa, Russian Science, SciELO, Web of Science), 

total de citações, objetivo da contribuição, espécie de planta estudada (quando foi o caso), 

resumo do resultado. 

3.2 RESULTADOS DA BUSCA 

Das palavras-chave utilizadas na pesquisa o retorno de contribuições por base de busca 

foi: 0 no SciELO, 0 no Banco de Teses da Capes, 27 na Web of Science, 47 na Scopus. Contudo, 

destas 74 contribuições, um total de 21 são sobreposição entre os dois últimos. Das 53 

contribuições, 5 da Web of Science e 6 do Scopus foram descartados, por não elegibilidade (7) 

ou indisponibilidade do texto/resumo online (4).  

Sendo assim, os materiais selecionado para análise foram 22 contribuições no Web of 

Science e 20 contribuições no Scopus, totalizando de 42 contribuições, todas de periódicos 

internacionais, em texto completo (APÊNDICE B). A análise minuciosa das contribuições 

ilustra que 29 tratam de artigo cientifico, 5 de resumo de congressos e 1 de capítulo de livro 

publicado. Dessas, 14 tratam de revisão sobre algum assunto relacionado com sementes 

orgânicas e outra 28 executam algum teste experimental. 

3.3 PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE SEMENTES ORGÂNICAS 

Os países onde foram realizadas as pesquisas sobre produção de sementes orgânicas são 

Alemanha, Argentina, Brasil, Canada, Coreia, Costa Rica, Dinamarca, Espanha, Etiópia, EUA, 

Finlândia, França, Holanda, Índia, Irã, Itália, Letônia, Lituânia, Suécia e Tailândia. Entre eles, 

os EUA apresentaram o maior número de contribuições, mas sendo elas somente 7, seguido da 

Dinamarca com 4 contribuições, Brasil, Índia e Tailândia com 3 contribuições, Alemanha com 
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2 contribuições, e o outros países com apenas uma contribuição. De 2000 a 2015, os anos onde 

houve maior número de publicações foram 2010 e 2011, ambos com 7 contribuições no total. 

Nesse período, a base Web of Science, fez uma relação do número de citações dos artigos 

selecionados nas principais bases de dados mundiais. As bases citadas foram BIOSIS, Ciência 

Chinesa, Russian Science, SciELO, e na principal Coleção do Web of Science. Foram 

totalizadas apenas 80 citações nas bases, sendo que não houve nenhum citação das fontes na 

base Russian Science (APÊNDICE C). Desse total de citações, 15 (18,75%) envolviam testes 

realizados no país da Dinamarca, 13 (16,25%) nos Estados Unidos, 12 (15%) na Holanda, 6 

(7,5%) no Canadá, 2 (2,5%) na Alemanha, e Brasil, Finlândia, França e Lituânia, foram citados 

apenas uma (1,25%) vez. Nos países da Coreia, Espanha, Itália e Suécia não houve nenhuma 

citação. Em 28 (35%) citações não foi especificado os países onde foram realizados os testes. 

Essa relação não foi disponibilizada na base Scopus. 

Em relação às áreas de estudo, 27 (65%) publicações envolviam o setor de agricultura, 

5 (12%) sobre ciências das plantas, 5 (12%) relacionadas à economia, 3 (7%) de caráter 

socioeconômico, e apenas 1 (2%) relacionando a ciência e tecnologia dos alimentos e 1 (2%) 

de caráter social. 

Nas 28 fontes onde foram realizados testes e análises, os autores em sua maioria, 

avaliaram o efeito de diversos tratamentos, como físico, químico, biológico, orgânico e de 

biotecnologia (46%); diferentes manejos, como espaçamento entre linhas, densidade de 

sementes, manejo de pragas e doenças (22%); características das espécies, como botânicas, 

morfológicas, genética, fisiológicas e microbiológicas (18%); e diferentes métodos de 

produção, como sistema em túneis, estufa, à campo, micro-parcelas e convencional (14%). 

Entre as espécies, as mais utilizadas para testes foram cevada (Hordeum vulgare), com quatro 

tipos de testes realizados, seguido por cenoura (Daucus carota), Equinácea (Echinacea), arroz 

(Oryza sativa.), trigo (Triticum spp.) e feijão (Vigna mungo), todos com 2 testes. Outras 11 

espécies passaram por apenas um teste (APÊNDICE D). 

Em relação às fontes de revisão, a maioria dos estudos visaram as questões gerais de 

produção e mercado de sementes orgânicas, citando os principais desafios e limitações que 

cercam esse segmento, tais quais, os princípios da agricultura orgânica, cadeia produtiva de 

sementes, as legislações e regulamentos, e relações socioeconômicas. 

Dessa forma, dado os resultados acima, algumas colocações são importantes a respeito 

dos esforços realizados pelo meio científico sobre a produção de sementes orgânicas. A 

primeira é o fato de que o número de produções em todas as bases de dados utilizadas na busca 
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bibliográfica é muito baixo considerando que representa um assunto de tamanha importância 

para a agricultura orgânica. Porém, o que mais chamou atenção foi o descaso brasileiro, 

confirmado pela ausência de trabalhos de dissertação ou tese, a partir do Banco de Teses da 

CAPES. O portal da CAPES é o sistema online oficial do governo brasileiro, vinculado ao 

Ministério da Educação (MEC), para depósito de teses e dissertações brasileiras, as quais são 

recursos de informações cientifica e tecnológica importantes no desenvolvimento das pesquisas 

no país. A segunda foi o registro de poucos países investindo com algum esforço em pesquisas 

voltadas à produção de sementes orgânicas, sendo que, o número de publicações por país é 

muito baixo, demonstrando o descaso em nível mundial. A terceira colocação refere-se à citação 

de citações obtidas pelos trabalhos publicados em outras bases de dados de pesquisa mundiais 

é também baixa. São somente 80 citações no total, um número muito desproporcional à 

dimensão da importância do setor de sementes na produção orgânica. Por fim, a última é que 

os estudos envolveram poucas espécies em seus testes, implicando na carência de pesquisas 

mais específicas, do desenvolvimento de material genético adequado, de variedades adaptadas 

e de inovação nas técnicas de manejo dos orgânicos. 

Sendo assim, a falta de conhecimento científico e tecnológico sucedido de pesquisas 

dificulta o desenvolvimento de produtos e métodos de qualidade adequados ao cultivo orgânico, 

a transferência de tecnologia e a extensão rural, fatores essenciais para a agricultura orgânica 

atingir patamares desejáveis.  
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4 ESTADO DA LEGISLAÇÃO NACIONAL E DA PRODUÇÃO DE SEMENTES 

ORGÂNICAS 

É indiscutível que a agricultura orgânica, se bem incorporada, apresenta um 

significativo crescimento de mercado mundial e grande expansão de área destinada ao seu 

cultivo, sobretudo em países desenvolvidos, mas também, servindo de mecanismo de 

desenvolvimento para as regiões onde prevalecem pequenas unidades de produção. O sistema 

orgânico comprometido com a sustentabilidade do meio ambiente, a busca por alimentos de 

qualidade, confiança e preços mais justos, faz com que os países invistam cada dia mais na 

melhoria de suas legislações, regulamentos e certificações, buscando garantias ao consumidor 

e obrigações ao produtor orgânico. 

Exemplo disto é o Brasil, que apresenta uma legislação e padrões bem avançados, se 

comparado à outros países. O território brasileiro é considerado deter um dos maiores potenciais 

de crescimento e desenvolvimento da agricultura orgânica, em consequência de sua 

biodiversidade, condições de solo e clima, aliados a uma grande diversidade cultural.  

Apesar do grande destaque atual da agricultura orgânica, o sistema é considerado 

complexo e carrega muitos problemas, sendo os mais comuns: a escassez de pesquisas; 

produção em pequena escala; desencontros na legislação de sementes; custos elevados para 

obtenção de certificação; dificuldades de acesso ao crédito; falta de medidas de apoio, como 

pagamentos diretos, serviços de consultoria, e ações de marketing; capacitação tanto do 

produtor de sementes, quanto os extensionistas e certificadores; ausência de assistência técnica 

qualificada e especializada, e a produção de sementes orgânicas, esta considerada a de maior 

impacto atualmente, tornando-se um entrave em nível global (CAMPANHOLA & VALARINI, 

2001).  

O setor de sementes está esquecido e é negligenciado por todas as partes de interesse 

envolvidas. As dificuldades e contradições do sistema de produção de sementes percorrem toda 

a cadeia produtiva e a própria legislação vigente. É notável a contradição entre tendências atuais 

que dominam o mercado de sementes, com predomínio da produção de híbridos e transgênicos 

convencionais, face às necessidades estabelecidas pelo sistema de produção orgânico, com a 

demanda por cultivares mais adaptadas às condições locais, rústicas e de maior variabilidade 

genética.  

A produção de sementes concentra-se em um número pequeno de empresas que 

beneficiam a produção de híbridos convencional, restringindo a oferta e disponibilidade de 

cultivares adaptadas aos produtores de sementes orgânicas, principalmente pequenas empresas 
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e cooperativas. Essa situação é contraditória ao estabelecido pela lei de sementes nº 10.831/03, 

a qual exige o uso de sementes produzidas organicamente e proíbe o uso de sementes 

convencionais. Porém, essa obrigação vem acompanhada da falta de suporte e incentivo por 

investimentos no mercado dominante e no meio científico. Sendo assim, a aprovação do uso de 

materiais convencionais existentes no mercado pela Câmara, IN nº 46/11, caso seja constatado 

a indisponibilidade de sementes e mudas oriundas de sistemas orgânicos ou a inadequação das 

existentes à situação ecológica da unidade de produção pelas certificadoras, pode virar um risco 

futuro ao sistema de produção, no sentido que essa exceção vire regra, desestimulando o 

consumo e reprodução de sementes orgânicas. 

Outro fator importante é a especificidade da atividade de produção de sementes 

orgânicas, mais um obstáculo a esse sistema, tornando necessário apoio em pesquisas, 

assistência técnica especializada e infraestrutura produtiva.  

Se no âmbito socioeconômico a produção de sementes orgânicas é um entrave, no 

campo científico essa situação é ainda mais agravante. São mínimas as pesquisas voltadas para 

o segmento, base da cadeia de produção na agricultura orgânica. Observa-se a dimensão dos 

problemas, em nível global, enfrentados pelo setor de produção de sementes. O descaso pelo 

assunto é notável principalmente nos meios científicos internacionais de maior impacto que 

servem de referência em conhecimento cientifico e tecnológico de alta qualidade para o 

desenvolvimento de novas pesquisas no âmbito do sistema orgânico. No caso do Brasil, país 

com futuro tão promissor na agricultura orgânica, a falta de investimento em pesquisas e novos 

métodos de produção de sementes é inadmissível, principalmente nas universidades, estas 

destinadas a promover a especialização profissional e científica, e também realizar atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, servindo como ponte de acesso aos conhecimentos e 

informações pelas partes envolvidas na produção de sementes orgânicas, como as empresas, 

cooperativas e produtores. 

Além disso, apesar das pesquisas sobre cultivo de sementes orgânicas serem recentes, 

isso não explica os números tão reduzidos de contribuições pelos periódicos internacionais, em 

países onde a agricultura orgânica já é praticada e/ou consolidada, de espécies testadas para 

reprodução e venda, além das citações por outros periódicos de estudos já desenvolvidos e 

testados, que apresentaram resultados importantes para solução de muitos problemas destinados 

à produção de sementes. Isso dificulta a construção de bancos de sementes que reúna todas 

espécies disponíveis ao agricultor.  
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5 CONCLUSÃO 

As dificuldades envolvendo todo sistema de produção de sementes e, 

consequentemente, a agricultura orgânica, geram um grande entrave para que esse panorama 

avance em pouco tempo e ao nível estabelecido pelas previsões estatísticas. A atual legislação 

abre muitas brechas em suas obrigações e padrões, resultando na estagnação do 

desenvolvimento desse sistema.  

Uma possível solução seria a utilização de cultivares não específicas ao cultivo 

orgânico, porém com características desejáveis pelas instituições de pesquisa, públicas ou 

privadas. Estas já existem no mercado em uma demanda elevada, e podem ser utilizadas no 

cultivo orgânico, uma vez que não recebem nenhum tipo de tratamento químico em sua 

composição, como é instituído pela nova lei dos orgânicos e pela lei das sementes e mudas. 

A lei obriga o uso de sementes orgânicas, mas não dá suporte e incentivo necessários ao 

investimento pelo mercado e pelo meio científico. As sementes orgânicas são rústicas, 

adaptadas às condições locais, portanto, já atendem aos critérios para serem “orgânicas” 

mediante a lei, sendo exemplo as sementes crioulas. A legislação, ao impor que essas sementes 

passem por um processo de classificação e certificação elimina essa pureza das sementes, ao 

serem submetidas aos processos de melhoramento genético e certificadas como sementes 

genéticas. Dessa forma, os melhoristas adotam nessas sementes as características desejáveis aos 

seus interesses, tirando sua rusticidade natural. Contudo, a legislação segue um segundo 

caminho distinto, ao defender a adoção do uso de sementes crioulas e ao mesmo tempo, ao 

estabelecer a adoção de certificação dessas sementes.  

A legislação de sementes e mudas deveria medir esforços na criação de normas e 

regulamentos para padronizar e estruturar um sistema de produção de sementes orgânicas no 

país, como já existe para o sistema convencional, este já consolidado e eficiente. É necessário 

desenvolver uma metodologia, com técnicas e tecnologias específicas, a qual os produtores de 

sementes orgânicas devem adotar e assim serem capazes de produzir suas próprias sementes, 

aumentando a oferta e disponibilidade de sementes orgânicas, principalmente sementes 

tradicionais e crioulas. 

A viabilidade da cadeia produtiva das sementes orgânicas depende da superação das 

contradições e brechas deixadas pela legislação e, assim, atingir nível de pleno desenvolvimento 

e independência do setor convencional da agricultura. É necessário uma comunicação intensa 

e mútuo comprometimento entre produtores, comerciantes, melhoristas e instituições 

governamentais. 
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APÊNDICE B – Citações em periódicos internacionais 

 

ARTIGO CIT. Biosis CIT. China CIT. Russ CIT. Scielo CIT. Web TOTAL  PAÍSES 

1 0 0 0 0 0 0 Suécia  

2 0 0 0 0 0 0 Itália 

5 1 0 0 0 1 1 Franca 

6 1 0 0 0 1 1 Dinamarca 

7 0 0 0 0 0 0 Dinamarca 

8 0 0 0 0 0 0 Espanha  

9 3 1 0 0 2 4 EUA 

10 12 0 0 0 12 12 Holanda 

11 4 0 0 0 4 4 Dinamarca 

12 0 0 0 0 0 0 Coréia 

13 1 0 0 0 1 1 Alemanha 

14 1 0 0 0 1 1 Lituânia 

15 8 2 0 0 8 10 Dinamarca 

16 0 0 0 0 1 1 Brasil 

18 1 0 0 0 1 1 Alemanha 

19 4 0 0 0 6 6 Canadá 

22 7 0 0 0 8 9 EUA 

23 7 0 0 1 9 9 Não se aplica 

24 5 0 0 0 9 9 Não se aplica 

25 4 1 0 0 3 5 Não se aplica 

26 0 0 0 0 1 1 Finlândia 

27 3 1 0 0 5 5 Não se aplica 
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APÊNDICE C – Espécies utilizadas em testes 

 

PERIÓDICO ARTIGOS ESPÉCIE  

Webofscience 1 Trifolium repens  

Webofscience 7 Allium porrum  

Webofscience 9 Arachis hypogaea 

Webofscience 10 Oleracea var Brassica. Botrytis 

Webofscience 11 XFestulolium 

Webofscience 12 Zea mays  

Webofscience 14 Cucurbitae 

Webofscience 15 Hordeum vulgare 

Webofscience 16 Daucus carota 

Webofscience 18 Hordeum vulgare  

Webofscience 19 Triticum aestivum  

Webofscience 22 Echinacea 

Webofscience 25 Hordeum vulgare 

Webofscience 27 Hordeum vulgare 

Scopus 5 Oryza sativa  

Scopus 7 Cucumis sativus 

Scopus 8 Oryza sativa  

Scopus 10 Sesamum indicant. 

Scopus 13 Brassica 

Scopus 15 Vigna mungo 

Scopus 16 Triticum spp. 

Scopus 21 Echinacea spp. 

Scopus 33 Citrullus lanatus  

Scopus 34 Vigna unguiculata  

Scopus 35 Daucus carota 
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ANEXO A – Agricultura orgânica no mundo 

 

INDICADOR MUNDO PAÍSES SUPERIORES 

 
Países com atividades orgânicas 
 

2014: 172 países 
Novos países: Kiribati, Porto Rico, Suriname, Ilhas 
Virgens Americanas 

Terras agrícolas orgânicas 
2014: 43,7 Mha 
(1999: 11 Mha) 

Austrália (17,2 Mha; 2013) 
Argentina 3,1 Mha 
EUA (2,2 Mha; 2011) 

Porcentagem orgânica no total de 
terras agrícolas 

2014: 0,99% 
Ilhas Malvinas (36,3%) 
Liechtenstein (30,9%) 
Áustria (19,4%) 

Áreas orgânicas não agrícolas 
2014: 37,6 Mha 
(1999: 4,1 Mha) 

Finlândia (9,1 Mha) 
Zâmbia (6,8 Mha) 
Índia (4 Mha) 

Produtores  
2014: 2,3 milhões de produtores 
(1999: 200.000 produtores) 

Índia (650.000; 2013) 
Uganda (190.552)  
México (169.703; 2013) 

Dimensão do mercado orgânico  
2014: US$ 80 bilhões  
(1999: US$ 15,2 bilhões) 

EUA (US$ 35,9 bilhões, 27,1 bilhões de euros) 
Alemanha (US$ 10,5 bilhões, 7,9 bilhões de euros) 
França (US$ 6,8 bilhões, 4,8 bilhões de euros) 

Consumação per capita  
 

2014: US$ 11 (14 euros) 
Suíça (221 euros) 
Luxemburgo (164 euros) 
Dinamarca (162 euros) 

Número de países com regulamentos 
orgânicos  

2015: 87 países   

Número de afiliados IFOAM 
 

2015: 784 afiliados de 117 países 

Alemanha – 91 afiliados  
China – 57 afiliados 
Índia – 44 afiliados 
EUA – 40 afiliados 
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ANEXO B – Legislação de orgânicos no Brasil 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE ORGÂNICOS 

Leis: 

Lei no 10.831 de 23 de dezembro de 2003, dispõe sobre agricultura orgânica, inclui a produção, o armazenamento, a 

rotulagem, o transporte, a certificação, a comercialização e a fiscalização dos produtos.

Lei Federal nº 10.711 de 05 de agosto de 2003, dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e dá outras 

providências.

Decretos: 

Decreto 6.913, de 23 de julho de 2009: 

- Acresce dispositivos ao Decreto no 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho 

de 1989. 

Decreto 7.048, de 23.12.09 altera decreto 6.323 de 27.12.07: 

- Dá nova redação ao art. 115 do Decreto no 6.323, de 27 de dezembro de 2007, que regulamenta a Lei no 10.831, de 

23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica. 

Decreto 6.323, de 27 de dezembro de 2007: 

- Regulamenta a Lei no 10.831, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras 

providências.

Instruções Normativas: 

IN 03, de 11 de maio de 2012.

IN 46. 

- Produção Orgânica Animal e Vegetal

IN 17, de 28 de maio de 2009. 

- Normas técnicas para a obtenção de produtos orgânicos oriundos do extrativismo sustentável orgânico 

IN 18, de 28 de maio de 2009 

- Regulamento Técnico para o Processamento, Armazenamento e Transporte de Produtos Orgânicos

IN 19, de 28 de maio de 2009 

- Mecanismos de Controle e Informação da Qualidade Orgânica.

 IN 64, de 19 de dezembro de 2008 

- Trata do regulamento para a Produção Animal e Vegetal sob Sistema Orgânico, publicado no Diário Oficial da União 

edição de 19/12/2008, páginas 21 a 26. Fica revogada a histórica IN 07/1999.

IN 54, de 22 de outubro de 2008 

- Comissões da Produção Orgânica.
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IN 16, de 11 de junho de 2004. 

- Estabelece os procedimentos a serem adotados, até que se concluam os trabalhos de regulamentação da Lei no 10.831, 

de 23 de dezembro de 2003, para registro e renovação de registro de matérias primas e produtos de origem animal e 

vegetal, orgânicos, junto ao MAPA.

IN 17, de 28 de maio de 2009: 

- Trata das normas técnicas para a obtenção de produtos orgânicos oriundos do extrativismo sustentável orgânico, na 

forma do Anexo à presente Instrução Normativa Conjunta.

IN 18, processamento de 28 de maio de 2009 versão publicada: 

- Instrução Normativa Conjunta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério da Saúde. 

Processamento, armazenamento e transporte de produtos orgânicos.

IN 50, de 5 de novembro de 2009 – Selo: 

- Instituir o selo único oficial do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, na forma dos Anexos à 

presente Instrução Normativa, e estabelecer os requisitos para a sua utilização nos produtos orgânicos.

IN 24, ingredientes de processamento: 

- Ficam acrescidos na tabela do Anexo III (Aditivos Alimentares e Coadjuvantes de Tecnologia Permitidos no 

Processamento de Produtos de Origem Vegetal e Animal Orgânicos) da Instrução Normativa Conjunta n° 18, de 28 de 

maio de 2009, os seguintes aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia.

IN 23, têxteis publicada em 02 de junho de 2011: 

- Regulamento Técnico para Produtos Têxteis Orgânicos Derivados do Algodão, na forma da presente Instrução 

Normativa e seu Anexo.

IN 21, de 11 maio de 2011 revoga IN 16: 

- Revoga a Instrução Normativa no 16, de 11 de junho de 2004. 

IN conjuntas SDA/SDC no 2 de 2 de junho de 2011: 

- Estabelecer as especificações de referência de Produtos Fitossanitários com uso aprovado na agricultura orgânica.

IN Conjunta SDA/SDC no 2 de 4 de abril de 2012, Anexo II: 

- Esta In acrescenta o Anexo II à Instrução Normativa Conjunta SDA/SDC no 2, de 2 de junho de 2011. Trata de 

especificações de referência de produtos fitossanitários com uso aprovado para a agricultura orgânica.

IN 28, aquicultura orgânica: 

- Estabelecer Normas Técnicas para os Sistemas Orgânicos de Produção Aquícola a serem seguidos por toda pessoa 

física ou jurídica responsável por unidades de produção em conversão ou por sistemas orgânicos de produção, na forma 

desta Instrução Normativa Interministerial e seus Anexos de I a VI.
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ANEXO C – Esquema de conversão para diferentes legislações orgânicas 

 

 

  

1ª Inspeção Anual 

Ano 1 Conversão 

C1 

“Ano Zero” 

2ª Inspeção Anual 

Certificação 

Orgânico IBD 
(Semeadura 12 meses 

após a última aplicação 

para culturas anuais e 18 

meses após o início da 
conversão para culturas 

perenes) 

3ª Inspeção Anual 

Orgânico IBD 

4ª Inspeção Anual 

Orgânico IBD 

1ª Inspeção Anual 

Ano 1 Conversão 

C1 

“Ano Zero” 

2ª Inspeção Anual 

Orgânico em 

Conversão 

C2 

3ª Inspeção Anual 
Orgânico em 

Conversão ou Orgânico 

(semeadura 24 meses 

após a última 

aplicação, somente 

para culturas anuais) 

 

 

4ª Inspeção Anual 
Orgânico 

(Culturas Anuais) 

Orgânico 

(Culturas Perenes) 

Período de Conversão 

de 36 meses 

 

 

Práticas de Agricultura Orgânica  

SISTEMA IBD CERTIFICAÇÕES (MERCADO INTERNO) – CULTURAS ANUAIS E PERENES 

Agricultura  

Convencional  

  

REGULAMENTO CE 834/2007 

Ano 1  Ano 2 Ano 3 Ano 4 
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ANEXO D – Substâncias e produtos autorizados para uso em fertilização e correção do 

solo em sistemas orgânicos de produção 

 

  RESTRIÇÕES, DESCRIÇÃO, REQUISITOS DE COMPOSIÇÃO E CONDIÇÕES DE USO 

SUBSTÂNCIA E 
PRODUTOS 

CONDIÇÕES GERAIS  
CONDIÇÕES ADICIONAIS PARA AS SUBSTÂNCIAS E 
PRODUTOS OBTIDOS DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO NÃO 
ORGÂNICOS 

1. Composto 

orgânico, 

vermicomposto e 

outros resíduos 

orgânicos de 

origem vegetal e 

animal 

Definição da quantidade a ser 

utilizada em função do manejo e 

da fertilidade do solo tendo 

como referência os parâmetros 

técnicos de recomendações 

regionais, de forma a evitar 

possíveis impactos ambientais 

Desde que os limites máximos de contaminantes não 

ultrapassem os estabelecidos no Anexo VI; Permitido somente 

com a autorização do OAC ou da OCS 

2. Composto 

orgânico 

proveniente de 

lixo doméstico 

Permitidos desde que oriundo 

de coleta seletiva; Permitido 

para culturas perenes desde que 

bioestabilizado e não usado 

diretamente nas partes aéreas 

comestíveis; Definição da 

quantidade a ser utilizada em 

função do manejo e da 

fertilidade do solo tendo como 

referência os parâmetros 

técnicos de recomendações 

regionais de forma a evitar 

possíveis impactos ambientais; 

Permitido somente com a autorização do OAC ou da OCS; 

Desde que os limites máximos de contaminantes não 

ultrapassem os estabelecidos no Anexo VI 

3. Excrementos de 

animais e 

conteúdo de 

rumem e de 

vísceras 

Proibido 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; Definição da 

quantidade a ser utilizada em 

função do manejo e da 

fertilidade do solo tendo como 

referência os parâmetros 

técnicos de recomendações 

regionais de forma a evitar 

possíveis impactos ambientais 

Permitido somente com a autorização do OAC ou da OCS; 

Permitidos desde que compostados e bioestabilizados; O 

produto oriundo de sistemas de criação com o uso intensivo de 

alimentos e produtos veterinários proibidos pela legislação de 

orgânicos só será permitido quando na região não existir 

alternativa disponível, desde que os limites de contaminantes 

não ultrapassem os estabelecidos no Anexo VI. O produtor 

deverá adotar estratégias que visem a eliminação deste tipo de 

insumo até 19 de dezembro de 2013. 

4. Adubos verdes 
    

5. Biofertilizantes 

obtidos de 

componentes de 

origem vegetal 

Permitidos desde que seu uso e 

manejo não causem danos à 

saúde e ao meio ambiente 

Permitidos desde que a matéria-prima não contenha produtos 

não permitidos pela regulamentação da agricultura orgânica. 

Permitido somente com a autorização do OAC ou da OCS 
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6. Biofertilizantes 

obtidos de 

componentes de 

origem animal 

Permitidos desde que seu uso e 

manejo não causem danos à 

saúde e ao meio ambiente; 

Permitidos desde que 

bioestabilizados; O uso em 

partes comestíveis das plantas 

está condicionado à autorização 

pelo OAC ou pela OCS 

Permitidos desde que a matéria-prima não contenha produtos 

não permitidos pela regulamentação da agricultura orgânica; 

Permitido somente com a autorização do OAC ou da OCS 

7. Produtos derivados 

da aquicultura e 

pesca  

8. Resíduos de 

biodigestores e de 

lagoas de 

decantação e 

fermentação 

Permitidos desde que 

bioestabilizados; O uso em 

partes comestíveis das plantas 

está condicionado à autorização 

pelo OAC ou pela OCS 

Permitidos desde que seu uso e 

manejo não causem danos à 

saúde e ao meio ambiente; 

Permitidos desde que 

bioestabilizados; O uso em 

partes comestíveis das plantas 

está condicionado à autorização 

pelo OAC ou pela OCS; Este 

item não se aplica a resíduos de 

biodigestores e lagoas que 

recebam excrementos humanos 

Restrição para contaminação química e biológica; Permitidos 

desde que os limites máximos de contaminantes não 

ultrapassem os estabelecidos no Anexo VI; Permitido somente 

com a autorização do OAC ou da OCS; O produtor deverá 

adotar estratégias que visem à eliminação deste tipo de insumo 

até 19 de dezembro de 2013. 

9. Excrementos 

humanos e de 

animais carnívoros 

domésticos 

Não aplicado a cultivos para 

consumo humano; 

Bioestabilizado; Não aplicado 

em adubação de cobertura na 

superfície do solo e parte aérea 

das plantas; Permitido somente 

com a autorização do OAC ou 

da OCS 

Uso proibido 

10. Inoculantes, 

microorganismos e 

enzimas 
  

Desde que não sejam geneticamente modificados ou originários 

de organismos geneticamente modificados; Desde que não 

causem danos à saúde e ao ambiente. 

11. Pós de rocha 

  

Respeitados os limites máximos de metais pesados constantes 

no anexo VI 

12. Argilas 
Desde que proveniente de 

extração legal 
  

13. Fosfatos de Rocha, 

Hiperfosfatos e 

Termofosfatos 
    



92 
 

 
 

14. Sulfato de potássio 

e sulfato duplo de 

potássio e 

magnésio  
  

Desde que obtidos por procedimentos físicos, não enriquecidos 

por processo químico e não tratados quimicamente para o 

aumento da solubilidade; Permitido somente com a autorização 

do OAC ou da OCS em que que estiverem inseridos os 

agricultores familiares em venda direta. 

15. Micronutrientes 
  

  

16. Sulfato de Cálcio 

(Gesso) 
  

Desde que o nível de radiatividade não ultrapasse o limite 

máximo regulamentado. Gipsita (gesso mineral) sem restrição. 

17. Carbonatos, 

óxidos e 

hidróxidos de 

cálcio e magnésio 

(Calcários e cal)     

18. Turfa 
Desde que proveniente de 

extração legal 
  

19. Algas Marinhas 
Desde que proveniente de 

extração legal 
  

20. Preparados 

biodinâmicos     

21. Enxofre elementar 
  

Desde que autorizado pelo OAC ou pela OCS 

22. Pó de serra, casca 

e outros derivados 

da madeira, pó de 

carvão e cinzas 

Permitidos desde que a matéria-

prima não esteja contaminada 

por substâncias não permitidas 

para uso em sistemas orgânicos 

de produção Proibido o uso de 

extrato pirolenhoso 

Permitidos desde que não sejam oriundos de atividade ilegal 

23. Produtos 

processados de 

origem animal 

procedentes de 

matadouros e 

abatedouros 

Definição da quantidade a ser 

utilizada em função do manejo 

e da fertilidade do solo tendo 

como referência os parâmetros 

técnicos de recomendações 

regionais de forma a evitar 

possíveis impactos ambientais. 

Permitidos desde que não sejam oriundos de atividade ilegal 

 

 

24. Substrato para 

plantas 

Permitidos desde que obtido 

sem causar dano ambiental. 

Proibido o uso de radiação; Permitido desde que sem 

enriquecimento com fertilizantes não permitidos neste 

Regulamento Técnico 
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25. Produtos, 

subprodutos e 

resíduos 

industriais de 

origem animal e 

vegetal 

Definição da quantidade a ser 

utilizada em função do manejo 

e da fertilidade do solo tendo 

como referência os parâmetros 

técnicos de recomendações 

regionais de forma a evitar 

possíveis impactos ambientais 

Proibido o uso de vinhaça amônica; Permitidos desde que não 

tratados com produtos não permitidos neste Regulamento 

Técnico 

26. Escórias 

industriais de 

reação básica 
  

Permitidas desde que autorizadas pelo OAC ou pela OCS. 

27. Sulfato de 

magnésio ou 

Kieserita 

Sais de extração mineral. 

Permitido desde que de origem 

natural. 
  

 

ANEXO E – Valores de referência utilizados como limites máximos de contaminantes 

admitidos em compostos orgânicos, resíduos de biodigestor, resíduos de lagoa de 

decantação e fermentação, e excrementos oriundos de sistema de criação com o uso 

intenso de alimentos e produtos obtidos de sistemas não orgânicos 

 

ELEMENTO  LIMITE (mg kg-1 de matéria seca) 

1. Arsênio  20 

2. Cádmio  0,7 

3. Cobre 70 

4. Níquel 25 

5. Chumbo 45 

6. Zinco 200 

7. Mercúrio 0,4 

8. Cromo (VI) 0,0 

9. Cromo (total) 70 

10. Coliformes Termotolerantes (NMP/g de MS) 1.000 

11. Ovos viáveis de helmintos (no em 4g ST) 1 

12. Salmonella SP Ausência em 10g de matéria seca 
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ANEXO F – Substâncias e práticas para manejo, controle de pragas e doenças nos 

vegetais e tratamentos pós-colheita nos sistemas orgânicos de produção 

 

Substâncias e Práticas 
Descrição, requisitos de 

composição e condições de uso 

1. Agentes de controle biológico de 

pragas e doenças 

O uso de preparados viróticos, fúngicos ou 

bacteriológicos deverá ser autorizado pelo 

OAC ou pela OCS; É proibida a utilização de 

organismos geneticamente modificados 

2. Armadilhas de insetos, repelentes 

mecânicos e materiais repelentes 

 

O uso de materiais com substância de ação 

inseticida deverá ser autorizado pelo OAC ou 

pela OCS. 

3. Semioquímicos (feromônio e 

aleloquímicos) 

Quando só existirem no mercado produtos 

associados a substâncias com uso proibido 

para agricultura orgânica, estes só poderão 

ser utilizados em armadilhas ou sua aplicação 

deverá ser realizada em estacas ou em plantas 

não comestíveis, sendo proibida a aplicação 

por pulverização. 

4. Enxofre  
Necessidade de autorização pelo OAC ou 

pela OCS. 

5. Caldas bordalesa e sulfocálcica 
Necessidade de autorização pelo OAC ou 

pela OCS. 

6. Sulfato de Alumínio 

Solução em concentração máxima de 1%. 

Necessidade de autorização pelo OAC ou 

pela OCS. 

7. Pó de Rocha  
Respeitados os limites máximos de metais 

pesados constantes no Anexo VI 

8. Própolis  

9. Cal hidratada  

10. Extratos de insetos  
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11. Extratos de plantas e outros 

preparados fitoterápicos 

Poderão ser utilizados livremente em partes 

comestíveis os extratos e preparados de 

plantas utilizadas na alimentação humana; O 

uso do extrato de fumo, piretro, rotenona e 

Azadiractina 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, aprovados pelo OAC ou OCS. 

12. Sabão e detergente neutros e 

biodegradáveis 
 

13. Gelatina  

14. Terras diatomáceas 
Necessidade de autorização pelo OAC ou 

pela OCS 

15. Álcool etílico 
Necessidade de autorização pelo OAC ou 

pela OCS 

16. Alimentos de origem animal e 

vegetal 

Desde que isentos de componentes não 

autorizados por este Regulamento Técnico 

17. Ceras naturais  

18. Óleos vegetais e derivados 

Desde que autorizado pelo OAC ou pela 

OCS; Desde que isentos de componentes não 

autorizados por este Regulamento Técnico 

19. Óleos essenciais  

20. Solventes (álcool e amoníaco) 
Uso proibido em pós-colheita. Necessidade 

de autorização pelo OAC ou pela OCS. 

21. Ácidos naturais 
Necessidade de autorização pelo OAC ou 

pela OCS 

22. Caseína  
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23. Silicatos de cálcio e magnésio 
Respeitados os limites máximos de metais 

pesados constantes no anexo VI 

24. Bicarbonato de sódio  

25. Permanganato de potássio 
Necessidade de autorização pelo OAC ou 

pela OCS. Uso proibido em pós-colheita 

26. Preparados homeopáticos e 

biodinâmicos 
 

27. Carbureto de cálcio 

Agente de maturação de frutas 

Necessidade de autorização pelo OAC ou 

pela OCS. 

28. Dióxido de carbono, gás de 

nitrogênio (atmosfera modificada) e 

tratamento térmico 

Necessidade de autorização pelo OAC ou 

pela OCS. 

29. Bentonita  

30. Algas marinhas, farinhas e extratos 

de algas 

Desde que proveniente de extração legal. 

Desde que sem tratamento químico. 

31. Cobre nas formas de hidróxido, 

oxicloreto, sulfato, óxido e 

octanoato. 

Uso proibido em pós-colheita 

Uso como fungicida. Necessidade de 

autorização pela OAC ou pela OCS, de 

forma a minimizar o acúmulo de cobre no 

solo. Quantidade máxima a ser aplicada: 6 kg 

de cobre/ha/ano. 

32. Bicarbonato de potássio 
Necessidade de autorização pela OAC ou 

pela OCS. 

33. Óleo mineral 

Uso proibido em pós-colheita 

Necessidade de autorização pela OAC ou 

pela OCS. 

34. Etileno Agente de maturação de frutas. 

35. Fosfato de ferro 
Uso proibido em pós-colheita 

Uso como moluscicida. 

36. Termoterapia  

37. Dióxido de Cloro  

 


