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APRESENTAÇÃO 

Visando promover o desenvolvimento da Agroecologia e da agricultura orgânica, o INSTITUTO 
CHÃO VIVO - ICV apresenta seu sistema de avaliação da conformidade orgânica, o qual não garante 
apenas a qualidade do produto em si, mas de forma mais abrangente garante todo o sistema 
produtivo envolvido no processo, com reflexos em seus produtos finais.  
 
O sistema de avaliação da conformidade oferece os padrões mínimos, a partir dos quais um produto 
possa ser considerado como orgânico, possibilitando levar aos produtores e consumidores o 
entendimento claro e a confiança de que se está produzindo e consumindo um produto com garantia 
de qualidade, sustentada por um selo de conformidade orgânica de reconhecimento no território 
nacional e internacional.  Ademais, O selo do sistema brasileiro de avaliação da conformidade  e a 
marca de qualidade do INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV, oferecem garantias de proteção ambiental; de 
um sistema produtivo em conformidade com as normas técnicas de produção nacional e 
internacional e; de um produto de qualidade comprovada, livre de quaisquer resíduos com potencial 
contaminante ou danoso à saúde humana. 
 
As Normas e Regulamentos para a avaliação da conformidade orgânica, apresentadas neste 
documento, são frutos da atualização de versões anteriores das normas da extinta Associação de 
Certificação de Produtos Orgânicos do ES – “CHÃO VIVO”, hoje conhecida somente por Associação 
“CHÃO VIVO”, que deu origem a criação do INSTITUTO CHÃO VIVO DE AVALIAÇÃO DA 
CONFORMIDADE que tratará exclusivamente da parte de certificações.  No processo de mudanças 
ocorridas, as normas e regulamentos evoluirão em duas direções fundamentais: Primeira, por 
atualizar informações rumo ao pleno cumprimento das legislações nacionais em vigor, na alçada do 
Ministério da Agricultura e demais Ministérios, a exemplo das leis da vigilância sanitária, Plano 
Nacional de Recursos Hídricos, Código Florestal Brasileiro, dentre outras. Segunda, por atualizar e 
cumprir os critérios normativos e regulamentares dos organismos nacionais e internacionais, do setor 
de alimentos orgânicos, a exemplo da lei federal brasileira 10.831 de 23 de dezembro de 2003 e 
demais dispositivos que a regulamentam. 
 
Além disso, estas normas e regulamentos operacionalizam e consolidam o Manual da Qualidade do 

INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV, alcançando o patamar de elevada confiabilidade, seriedade e 

comprometimento com o desenvolvimento sustentável da agricultura orgânica. 

Estas Normas e Regulamentos, passarão a vigorar nesta 7ª versão, que deverá ser periodicamente 

atualizada, visando melhorar sua aplicabilidade e acompanhar a evolução tecnológica do setor e as 

atualizações nas Normas e Legislações que envolvam a cadeia produtiva dos alimentos orgânicos.  

Toda sugestão para mudanças destas Normas e Regulamentos poderá ser encaminhada por escrito 

à Gerência de Avaliação da Conformidade e ao Conselho de Avaliação da Conformidade do 

INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV que avaliará a proposta, através das argumentações descritas, e, 

julgando procedente, levará à apreciação de uma reunião ordinária do conselho diretivo da entidade, 

realizada anualmente, para aprovar as eventuais modificações e atualizações deste documento. 

Sempre que houver uma alteração no conteúdo deste documento, as modificações serão 

apresentadas aos organismos credenciadores e, depois de efetivadas, serão divulgadas a todos os 

associados e produtores certificados ativos do INSTITUTO CHÃO VIVO- ICV. 
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I - INTRODUÇÃO 
 

Base técnica e conceitual 

Os princípios, as técnicas e as práticas adotados para a produção orgânica de alimentos estão 

inseridos no conceito de agricultura orgânica, também adotado pelo INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV, 

como sendo: “um método de agricultura que visa o estabelecimento de sistemas agrícolas 

ecologicamente equilibrados e estáveis, economicamente produtivos em grande, média e pequena 

escalas, de elevada eficiência quanto à utilização dos recursos naturais de produção e socialmente 

bem estruturados, que resultem em alimentos saudáveis, de elevado valor nutritivo e livres de 

resíduos tóxicos e, em outros produtos agrícolas de qualidade superior, produzidos em total 

harmonia com a natureza e com as reais necessidades da humanidade”. 

A Agricultura Orgânica é um sistema de produção agrícola do ramo da Agroecologia, onde estão 

incluídas outras escolas, como a Agricultura Biodinâmica, Agricultura Biológica, Agricultura 

Ecológica, Agricultura Natural, a Permacultura, dentre outras.  O INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV 

permite a utilização de técnicas e práticas específicas de qualquer uma dessas escolas, desde que 

não firam os princípios e critérios apresentados nas Normas e Regulamentos deste documento. 

As Normas e Regulamentos também objetivam a preservação dos objetivos gerais da agricultura 
orgânica, descritos a seguir: 

 Trabalhar a propriedade rural dentro de um enfoque sistêmico envolvendo todas as atividades da 
mesma; 

 Apoiar o desenvolvimento e adaptação de tecnologias às condições sociais, econômicas e 
ecológicas de cada região; 

 Priorizar ações junto aos agricultores familiares e assentados rurais; 

 Promover a diversificação da flora e da fauna; 

 Reciclar os nutrientes contidos no agroecossistema; 

 Aumentar a atividade biológica do solo. 

 Promover o equilíbrio ecológico das unidades de produção da propriedade; 

 Preservar o solo, evitando a erosão e conservando suas propriedades físicas, químicas e 
biológicas. 

 Manter a qualidade da água, evitando contaminações por produtos químicos ou biológicos 
nocivos; 

 Controlar os desequilíbrios ecológicos pelo manejo fitossanitário; 

 Buscar a produtividade ótima e não a máxima, respeitando a capacidade de suporte do 
agroecossistema; 

 Produzir alimentos sadios, sem resíduos químicos e com alto valor biológico. 

 Promover a auto-suficiência econômica e energética da propriedade rural; 

 Respeitar os direitos sociais e trabalhistas; 

 Organizar e melhorar a relação entre os produtores rurais e os consumidores; 

 Preservar a saúde dos produtores rurais e dos consumidores. 
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O INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV realiza seu trabalho de avaliação da conformidade e aplica suas 

Normas e Regulamentos à luz dos seguintes enfoques básicos, que servem de direcionamento de 

suas ações: 

Agro-eco-sociologia: 

Este enfoque representa o início e o centro do trabalho do INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV, 

contemplando os princípios da Agroecologia e o respeito aos direitos sociais e trabalhistas e aos 

direitos da criança e do adolescente. 

Integralidade: 

Os critérios de avaliação da conformidade consideram os elementos fundamentais do 
desenvolvimento rural sustentável e da qualidade de vida: a proteção ambiental, o bem estar da 
comunidade, a disponibilização das informações ou tecnologias e viabilidade econômica. 
 
Ação Global: 

O INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV conta com um quadro de profissionais e colaboradores com uma 
grande variação de perfis e formações profissionais específicas para área em questão, de forma a 
ser capaz de atuar desde uma pequena propriedade inserida numa comunidade rural distante, até 
atender a um projeto de grande investimento e competitividade comercial, tanto situados no Estado 
do Espírito Santo, como em outros Estados Brasileiros.  
 

Objetividade e Transparência: 

As normas técnicas de produção do INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV são suficientemente amplas e 
claras para a transformação profunda no manejo das propriedades, e explícitas para informar e 
conscientizar a comunidade rural e urbana sobre a necessidade de buscarmos essa transformação. 
 
Círculo completo: 

Todo o sistema do trabalho de avaliação da conformidade oferece aos consumidores um mecanismo 
para expressar suas preocupações e desejos aos agricultores, enquanto também é um importante 
instrumento para que os produtores obtenham o crédito necessário quanto à qualidade dos seus 
produtos, contribuindo para a educação e aumento do número de consumidores de alimentos 
orgânicos. 
 

PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

O sistema de avaliação da conformidade do INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV, baseia-se em princípios 
e critérios, os quais representam o balizamento central das ações da instituição e possuem caráter 
de OBRIGAÇÃO ou de RECOMENDAÇÃO, a critério da Gerência e do Conselho de avaliação da 
conformidade, sendo aplicados à luz das normas e regulamentos, para fins de se efetivar uma 
certificação responsável e correta. 
 
Os princípios e critérios do sistema de avaliação da conformidade e controle de qualidade do 
INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV estão apresentados resumidamente adiante.  
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Construção do Agroecossistema: 

Em função da grande devastação de florestas, da redução da biodiversidade da flora e da fauna, e 
de outras agressões ao meio ambiente – o que redundou numa brutal alteração na ecologia da 
quase totalidade das regiões do planeta, torna-se imperativo que os agricultores envidem esforços 
para restabelecer essas perdas, visando reconstruir um sistema de produção harmônico com o meio 
ambiente onde se situa.  
 
Preservação dos ecossistemas naturais: 

A exploração dos recursos naturais para fins agropecuários, com a finalidade de gerar alimentos para 

a população, deve ser realizada de forma responsável e equilibrada, conservando ao máximo as 

características naturais do ecossistema local. 

 
Recuperação da biodiversidade: 

É recomendável compor uma diversidade de espécies vegetais e animais no agroecossistema, de 

interesse comercial ou não, especialmente dos remanescentes vegetais da mata atlântica brasileira e 

das espécies em extinção. Também recomenda-se proceder o manejo correto da vegetação 

espontânea dentro dos sistemas orgânicos de produção, fornecendo abrigo para insetos predadores 

e ambiente para propagação de microrganismos benéficos. 

Conservação da fertilidade dos solos: 

O solo é um dos pilares fundamentais dos sistemas orgânicos de produção. O emprego de um 

manejo correto é imperativo, como forma de alcançar a sua conservação, sua fertilização e um bom 

nível de nutrição de plantas ao longo dos anos. 

Preservação dos recursos hídricos: 

Este princípio visa orientar e regular as ações para a manutenção dos recursos hídricos naturais e o 

uso correto da água na atividade de produção agrícola e industrial. 

Manejo de resíduos e dejetos: 

O manejo e a reciclagem de resíduos ou dejetos sólidos e líquidos oriundos da atividade agrícola, 

industrial ou doméstica se justifica por dois aspectos: primeiro, para maximizar o aproveitamento dos 

recursos internos, reduzindo custos e o segundo, para evitar a geração de contaminantes 

ambientais. 

Planejamento, avaliações e auditorias: 

O planejamento é imperativo para possibilitar a aplicação dos princípios descritos neste manual. As 

avaliações e o controle dos documentos, atividades e compromissos, são fundamentais para a 

perfeita operacionalização do processo de avaliação da conformidade orgânica. O INSTITUTO 

CHÃO VIVO - ICV adota um rigoroso sistema de inspeção e auditoria, visando garantir a qualidade 

do processo produtivo. 
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Uso e posse legal da terra e/ou empreendimento: 

Para viabilizar a avaliação da conformidade do empreendimento e/ou unidade de produção orgânica, 

deve existir a legalidade de posse ou outro sistema de amparo legal que garanta o uso da mesma 

para esta finalidade. 

Cumprimento das legislações e normas: 

Para a avaliação da conformidade orgânica, exige-se o cumprimento dos princípios e normas do 

INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV, das legislações nacionais sobre agricultura orgânica e das demais 

legislações gerais que incidem sobre a unidade produtiva e/ou empreendimento. 

Relação justa com os trabalhadores: 

O correto desenvolvimento da agricultura orgânica pressupõe o bem estar social e econômico, além 

de proporcionar boa qualidade de vida dos trabalhadores e suas famílias. 

Manejo orgânico dos sistemas produtivos: 

As unidades de produção devem atender aos princípios e seus critérios descritos neste manual, 

visando construir o agroecossistema produtivo em perfeita harmonia com o meio ambiente.  

Manejo ecológico de pragas e doenças: 

Aplicando-se os princípios contidos nestas normas e regulamentos, espera-se o restabelecimento do 

equilíbrio ecológico no agroecossistema da propriedade ou unidade de produção, minimizando a 

incidência de insetos e microrganismos com potencial de se tornarem pragas ou doenças, limitando 

as taxas de infestação ou infecção, abaixo do nível de dano econômico. 

Controle da produção orgânica: 

As metas de produção estabelecidas no planejamento devem ser devidamente controladas, para 

complementar a garantia do volume e da qualidade do produto oferecido ao consumidor. 

Relação com os consumidores: 

O aumento na demanda dos consumidores por alimentos saudáveis, social e ambientalmente 

corretos, tem sido a mola propulsora da expansão da agricultura orgânica em todo o mundo. O 

consumidor exige não só um produto sem resíduos danosos à sua saúde, de melhor valor biológico e 

com preços acessíveis, mas, a cada dia, entendem a necessidade de exigir que os produtos se 

originem de sistemas de produção ecologicamente corretas, onde os trabalhadores são respeitados 

em sua plenitude. 

Auto-sustentação e viabilidade econômica: 

Os sistemas de produção devem maximizar a utilização e a reciclagem de recursos internos, de 

forma a elevar a auto-sustentabilidade e a rentabilidade do sistema, comprovando plena viabilidade 

econômica da atividade, visando garantir a permanência das unidades já certificadas e estimular a 

entrada de outras na cadeia produtiva da agricultura orgânica. 
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Busca da sustentabilidade: 

O alcance da sustentabilidade plena é um objetivo utópico, porém deve ser almejado a todo instante 

pelo agricultor ou empresa.  

II. NORMAS PARA A CERTIFICAÇÃO 

Seção 01 
 

NORMAS GERAIS PARA OS AGROECOSSISTEMAS ORGÂNICOS 
 

1.1. Preservação e construção do agroecossistema e da biodiversidade 
1.1.1. Preservação de ecossistemas e habitats naturais 
 
1.1.1.1. Todos os ecossistemas naturais existentes (Nascentes, Alagados, Lagoas, Rios, Vegetações 

nativas consideradas reservas permanentes e outros habitats considerados indispensáveis para a 

flora e fauna locais) devem ser delimitados, protegidos, conservados e recuperados, respeitando as 

disposições do Código Florestal Brasileiro, Plano Nacional de Recursos Hídricos e outras legislações 

pertinentes em vigor no âmbito nacional e estatal, cumprindo os seguintes indicadores: 

a) Todos os ecossistemas naturais existentes na propriedade ou unidade produtiva devem estar 
identificados em um mapa. Para propriedades agrícolas, de caráter familiar e de subsistência, 
permite-se apenas a apresentação de um croqui, a critério da gerência de avaliação da 
conformidade. 
 
b) Toda propriedade rural deve conter uma área de reserva legal, como também as áreas de 

preservação permanente protegidos. O tamanho da área de reserva legal, como também das áreas 

de preservação permanente, deverão estar de acordo com o percentual estabelecido pelo código 

florestal. 

As áreas de preservação permanente poderão ser computadas como áreas de reserva legal, desde 

que não haja necessidade de supressão da vegetação existente para uso alternativo do solo e 

quando a soma da vegetação nativa em área de preservação permanente e reserva legal, exceder a:  

 80% da propriedade rural localizada na Amazônia Legal. 

 50% da propriedade rural localizada nas demais regiões do país; 

 25% da pequena propriedade  

c) O produtor ou responsável técnico deve demonstrar que está aplicando práticas de 
reflorestamento nas condições previstas nestas normas, e conservando aquelas em regeneração 
natural, visando contribuir para a conservação de populações de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e 
insetos benéficos. 
 
d) Os ecossistemas naturais devem estar separados de toda atividade produtiva e/ou humana, a uma 
distância mínima de 10 metros para áreas planas ou medida superior dependendo da declividade 
utilizando-se de barreiras com vegetação nativa ou com espécies exóticas de interesse para o 
sistema produtivo. A gerência e/ou o Conselho de avaliação da conformidade têm autoridade para 
determinar a ampliação desta distância, dependendo das características locais. 
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e) Os ecossistemas naturais, sujeitos a interferências externas que coloquem em risco o trabalho de 

preservação ou de recuperação, devem estar devidamente marcados com placas ou outra forma de 

identificação pública, contendo informações relevantes para a educação ambiental de terceiros.  

No caso de haver contaminação ou destruição de ecossistemas naturais protegidos na propriedade 

ou unidade produtiva, pela ação de terceiros, o produtor ou responsável técnico deve documentar a 

denúncia ao órgão competente da esfera pública. 

f) O desmatamento é proibido em áreas de reserva e de novas áreas em estágio avançado de 

sucessão florestal, para fins de cultivo, em desrespeito à legislação vigente. 

g) Deve-se empregar ações para a proteção às espécies ameaçadas de extinção, proibindo-se a 

caça, a pesca e a coleta comercial da flora e fauna. Para fins de estudos científicos ou controle de 

pragas agrícolas, estas ações podem ser permitidas, após ouvido a gerência e o Conselho de 

avaliação da conformidade. 

h) Os sistemas orgânicos de produção devem sempre procurar incrementar a biodiversidade animal 

e vegetal. 

i) A coleta de produtos naturais para subsistência deve ser realizada de forma controlada e de acordo 

com as formas permitidas pela legislação nacional e estatal. 

j) Está proibido o uso de organismos transgênicos (OGM’s), incluindo sementes, mudas e insumos. 
 

1.1.1.2. A abertura de novas áreas de produção não podem estabelecer-se em unidades de 

solo delineadas nos itens anteriores respeitando-se ainda os seguintes indicadores: 

a) O plano de expansão de novas áreas deve ser apresentado à gerência de avaliação da 
conformidade, para análise e aprovação; 
 
b) A abertura de novas áreas agrícolas não pode provocar impactos aos ecossistemas naturais de 
seu entorno. 
 
1.1.1.3. O desmatamento está proibido, conforme os indicadores abaixo: 

a) Se proíbe a derrubada injustificada de árvores, dentro ou fora da unidade de produção; 
 
b) A derrubada justificada de árvores apenas deve ser realizada mediante a permissão do órgão 
competente, à luz da legislação em vigor. 
 
1.1.1.4. Deve-se proteger espécies ameaçadas de extinção, incluindo seus habitats naturais, 

conforme os indicadores abaixo: 

a) No caso da existência de áreas naturais importantes para a manutenção e procriação de espécies 
ameaçadas de extinção, a unidade de produção deve apresentar as medidas adotadas para proteger 
e conservar estas espécies. 
 
b) As unidades de produção devem agir em conformidade com as legislações pertinentes ao 
assunto, atendendo às leis e regulamentos no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e seus órgãos 
vinculados. 
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1.1.1.5. É proibida a caça, a pesca e a coleta de fauna e flora, conforme os indicadores abaixo: 

a) O produtor ou a Empresa deve atender aos dispostos nas legislações nacionais quanto à proibição 

da caça, períodos de proibição da pesca, coleta ou tráfico de flora e fauna. Deve-se alocar placas de 

advertência e informativas, visando alertar e educar a população local. 

b) A existência de animais silvestres em cativeiro deve estar de acordo com as permissões da lei. 

Não é permitido o cativeiro de espécies ameaçadas de extinção. 

c) A implantação ou existência de criadores ou viveiros devem estar devidamente registrados nos 

órgãos competentes. 

d) Deve-se manter registros e documentações pertinentes ao assunto. 

1.1.2. Construção do Agroecossistema 
Todas as ações praticadas pelo INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV são com o intuito de frear o processo 

de degradação atual do meio ambiente e ao mesmo tempo desenvolver técnicas e mecanismos que 

busque a recuperação e manutenção do nosso agroecossistema, para que tenhamos a manutenção 

a longo prazo dos recursos naturais e da produtividade agrícola com o mínimo de impactos adversos 

ao ambiente. 

1.1.2.1. Julgando-se necessário, deve-se estabelecer um plano de reflorestamento de áreas 
sem aptidão agrícola, conforme os seguintes indicadores: 
 

a) No planejamento do sistema orgânico de produção, o programa de reflorestamento de áreas sem 
aptidão agrícola deve optar preferencialmente por espécies nativas, como forma de buscar a 
recomposição da paisagem local de forma similar aos estados naturais de sucessão florestal da 
região. O emprego de espécies de diferentes portes é desejável para aumentar a biodiversidade e 
proporcionar um habitat mais adequado à vida silvestre local. 
 
b) O emprego de espécies exóticas no reflorestamento, adaptadas às condições edafo-climáticas da 
região, é permitido nos casos em que: 

 
b.1. se comprove não haver interferência no agroecossistema; 
b.2. não haja disponibilidade local de material propagativo das espécies nativas; 
b.3. o uso da(s) espécie(s) exótica(s) seja(m) fonte(s) importante(s) de energia para a unidade 
produtiva (geração de lenha, moirões para cercas, varões etc). 
 
c) Deve-se manter a identificação do(s) reflorestamento(s) em mapas ou croquis e documentar as 
espécies e as quantidades de árvores introduzidas. 
 
d) Para unidades de produção em que a lenha seja um recurso necessário como combustível, deve-

se implantar áreas com espécies lenhosas para atender a esta demanda ou substituir a fonte de 

energia para gás ou eletricidade. 

e) Deve-se promover a regeneração de áreas degradadas através do plantio de florestas ou manejo 

da vegetação local. 
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1.1.2.2. Julgando-se necessário, deve-se reflorestar a vegetação nas bordas dos rios, 

alagados, lagoas e demais áreas que se apresente com esta necessidade, conforme os 

indicadores abaixo: 

a) As faixas de reflorestamento nestas situações devem obrigatoriamente ser realizadas com 
espécies nativas. 
 
b) As faixas reflorestadas entre alagados temporários ou lagoas artificiais e os campos ou unidades 
de produção devem possuir uma largura mínima, dependendo da declividade do terreno, conforme 
os seguintes indicativos médios. 

- 10 metros para áreas planas; 
- 20 metros para áreas com declive de 10%; 
- 30 metros para áreas com declive de 20%; 
- 40 metros para áreas com declive de 30%; 
- 50 metros para áreas com declive superior a 30%. 

 
b.1. Para alagados e lagoas naturais, consideradas áreas de preservação permanente, devem ser 
cumpridas as disposições contidas na legislação federal (Código Florestal Brasileiro e Plano Nacional 
de Recursos Hídricos). 
 
b.2. Ajustes nestas medidas são possíveis dependendo da situação local e da adoção de medidas de 
conservação como cordões em contorno ou faixas de retenção, a critério da gerência de avaliação da 
conformidade, ouvido o conselho de avaliação da conformidade do INSTITUTO CHÃO VIVO – ICV. 
 
c) A unidade de produção deve manter-se documentada quanto às estratégias de reflorestamento 
adotadas nestas situações, incluindo mapas ou croquis, visando comprovar e facilitar o trabalho de 
inspeção. 
 
1.1.2.3. A propriedade orgânica deve diversificar a paisagem geral, de forma a restabelecer a 

cadeia alimentar entre todos os seres vivos do agroecossistema. Para tanto, os seguintes 

indicadores devem ser respeitados: 

a) A monocultura é proibida por ferir diversos princípios Agroecológicos. Para áreas que empregam 
apenas uma cultura de interesse comercial devera obrigatoriamente apresentar um plano de manejo 
que atenda aos princípios e efetivamente comprovem a existência de biodiversidade e estabilidade 
ecológica no sistema produtivo. Para tanto, exige-se, no mínimo, a manutenção ou implantação de: 
a.1. Preservação de matas; 
a.2. Preservação de áreas de preservação permanente; 
a.3. Manutenção ou implantação de corredores biológicos; 
a.4. Manutenção ou implantação de corredores de refúgio. 
 
b) A diversificação da propriedade é uma exigência do INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV, devendo o 
produtor estabelecer ações que permitam a recomposição da paisagem local, construindo 
agroecossistemas ricos em vida silvestre e áreas protegidas, intercaladas com as unidades de 
produção e áreas sob outros usos, todas manejadas segundo os princípios agroecológicos. 
 
c) Dentro das unidades de produção, não utilizar integralmente o solo para fins comerciais, 
procedendo ao planejamento de faixas de cultivo, intercaladas com faixas de vegetação espontânea, 
chamadas de corredores de refúgio.  

d) Exige-se o controle parcial da vegetação espontânea ocorrente dentro das áreas cultivadas, 
aplicando a técnica de capinas em faixas em cultivos anuais e manejo da vegetação nas entrelinhas 
de culturas perenes. 
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1.1.2.4. As bordas das estradas vicinais que cortam a propriedade e das estradas internas da 

mesma devem estar isoladas dos campos ou unidades de produção, conforme os indicadores 

a seguir. 

a) Para a separação entre as unidades de produção e as estradas deve-se manter uma faixa de 

vegetação espontânea já existente ou estabelecer cordões de vegetação com espécies exóticas de 

interesse para o sistema de produção. 

b) As medidas destas faixas ou cordões de isolamento dependerá da natureza e do potencial de 

contaminação local, devendo ser definido junto a gerência de avaliação da conformidade. 

1.1.2.5. Deve-se estabelecer barreiras ou zonas de isolamento entre as unidades de produção 

e áreas com atividade humana, respeitando-se os seguintes indicadores.  

a) Estabelecer barreiras de vegetação, de forma a evitar a deriva de produtos (biológicos ou 

sintéticos) não permitidos pelas normas de produção, das áreas de cultivo para as áreas de atividade 

humana. Muitos produtos permitidos pelas normas, para emprego nos campos de produção, podem 

ser tóxicos aos humanos, se aspirados ou colocados em contato com a pele. 

b) Residências, escolas, postos de saúde, áreas comunitárias, áreas de esporte e outras, devem 

estar distanciadas das áreas de cultivo, a uma distância mínima de 10 metros e delimitadas por 

barreiras de vegetação. Esta distância visa garantir a saúde das pessoas, bem como evitar a 

contaminação dos campos por redes de esgoto ou similares. O INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV 

poderá aumentar ou diminuir esta distância em função das condições locais, a critério da gerência 

e/ou o Conselho de avaliação da conformidade 

1.2. USO E MANEJO SUSTENTÁVEL DOS SOLOS 
Toda e qualquer propriedade agrícola ou projeto produtivo que deseje estabelecer uma cadeia 
produtiva certificada para alimentos orgânicos deve cumprir as limitações e potencialidades dos 
solos, com vistas a evitar impactos negativos sobre sua estrutura física, sua atividade biológica e sua 
composição química. 
 
1.2.1. Pré-requisitos para uso do solo 
a) Respeitar e cumprir as disposições quanto à proteção dos ecossistemas; 
 
b) Respeitar as orientações e limitações contidas na classificação dos solos, quanto à sua 
capacidade de uso, definidas nas categorias e classes apresentadas a seguir:  

Categorias Classes Descrição 

 
 

 
 

Terras cultiváveis 

Classe I Terras cultiváveis aparentemente sem 
problemas especiais de conservação 

Classe II Terras cultiváveis com problemas simples de 
conservação 

Classe III Terras cultiváveis com problemas complexos de 
conservação 

Classe IV Terras cultiváveis apenas ocasionalmente ou 
em extensão limitada, com sérios problemas de 
conservação 
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Terras cultiváveis apenas 
em casos especiais de 
algumas culturas 
permanentes e adaptadas em 
geral para pastagens ou 
reflorestamento 

Classe V Terras cultiváveis apenas em casos especiais 
de algumas culturas permanentes e adaptadas 
em geral para pastagens ou reflorestamento, 
sem necessidade de práticas especiais de 
conservação 

Classe VI Terras cultiváveis apenas em casos especiais 
de algumas culturas permanentes e adaptadas 
em geral para pastagens ou reflorestamento, 
com problemas simples de conservação 

Classe VII Terras cultiváveis apenas em casos especiais 
de algumas culturas permanentes e adaptadas 
em geral para pastagens ou reflorestamento, 
com problemas complexos de conservação 

Terras impróprias para 
vegetação produtiva e 
próprias para a proteção da 
fauna silvestre, para 
recreação ou para 
armazenamento de água 

Classe VIII Terras impróprias para culturas, pastagens ou 
reflorestamento, podendo servir apenas como 
abrigo da fauna silvestre, como ambiente para 
recreação ou para fins de armazenamento de 
água 

 
c) Não conter substâncias proibidas por estas normas, após cumprido o período de conversão 
estabelecido para a atividade de produção. 
 
d) Conter as zonas de isolamento ou amortização, barreiras de vegetação, sistemas de controle de 
erosão, dentre outras medidas exigidas por esta normativa. 
 
e) Não se permite a utilização de práticas e produtos para desinfestação ou desinfecção do solo que 

possam deixar resíduos de substâncias proibidas por estas normas. 

f) O manejo de resíduos vegetais de campos de produção deve preferencialmente ser inserido em 
um sistema de ciclagem de matéria orgânica para geração de adubos para novos campos de 
produção. A destruição de resíduos pela queima é permitida apenas para evitar a proliferação pragas 
e doenças (a queima para outros fins deve ser autorizada pelo INSTITUTO CHÃO VIVO – ICV. 
 
1.2.2. Manejo e conservação dos solos 
As unidades de produção devem possuir um plano de conservação de solos, que visem reduzir os 
riscos com erosão, considerando a topografia do terreno, o tipo de solo, as condições climáticas da 
região e as práticas agrícolas adotadas, respeitando os seguintes indicadores: 
 
a) O solo deve ser manejado com cobertura vegetal ao máximo possível, protegendo-o de impactos 

de chuvas e da insolação direta. 

b) Adotar sistemas de preparo de solo que causem o mínimo impacto à sua estrutura física, química 

e biológica. 

c) O emprego de práticas que possam causar impactos sobre as características do solo, mas que 

julga-se indispensáveis, devem ser controladas e documentadas, após autorização do INSTITUTO 

CHÃO VIVO - ICV. 

1.2.3. Fertilização e manejo de nutrientes 
a) Todas as práticas de fertilização do solo e manejo de nutrientes no sistema produtivo devem 

manter e melhorar as condições físicas, química e biológica dos solos. 
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b) O manejo dos nutrientes na unidade de produção deve considerar o equilíbrio entre as entradas 
mais as fixações no sistema (especialmente Carbono e Nitrogênio) com as saídas exportadas pelas 
colheitas, questionando-os principalmente através de aplicações de adubos orgânicos de origem 
vegetal e animal, adubação verde, rotações de culturas e manejo de biomassa de vegetações 
espontâneas. 
 
c) Adotar um sistema de ciclagem de matéria orgânica, mais auto-sustentável possível, utilizando-se 
de alternativas como: Compostagem orgânica, Vermicompostagem, bio-fertilizantes, manejo de 
estercos produzidos internamente na propriedade, manejo de dejetos, visando disponibilizar e 
melhorar a assimilação dos nutrientes pelas plantações. 
 
d) O plano de ciclagem de matéria orgânica deve prever o manejo adequado dos dejetos, de forma a 

evitar descargas, depósitos e infiltrações no solo, de substâncias com potencial contaminante.  

e) Para armazenamento de adubos orgânicos, torna-se necessário a adoção de medidas de controle 

para evitar efeitos contaminantes e propagação de moscas e odores. 

f) Todo material fertilizante deve estar isento das substâncias proibidas pelas normas de produção 

orgânica vigentes.   

g) O uso de resíduos de lixo urbano e lodo de esgoto estão proibidos na sua forma pura. O 

INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV poderá autorizar a utilização desses insumos como fertilizantes, 

apenas em condições que atendam a todos os requisitos abaixo: 

g.1. Se não existirem alternativas substitutas; 

g.2. Se esses resíduos forem oriundos de um rigoroso sistema de coleta seletiva e ainda originados 

de zonas residenciais;  

g.3. Serem submetidos a um sistema de higienização, via compostagem ou outra forma de 

esterilização térmica de patógenos, como auto-clavagem, solarização ou métodos similares. 

g.4. Apresentarem comprovação analítica do insumo acabado, atestando a isenção de patógenos, de 

metais pesados e demais substâncias proibidas. 

g.5. Não sejam aplicados diretamente nas partes aéreas comestíveis das plantas, sendo utilizados 

somente em culturas perenes. 

1.3. USO E MANEJO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS 
Devem ser feitas ações para reforçar a sustentabilidade do sistema e manter o nível de água da 

bacia hidrográfica, melhorando a captação da água pluvial e sua infiltração no solo, prevenindo a 

erosão; maximizando o sistema ecológico interno e circunvizinho, e conservando a qualidade e a 

quantidade da água. 

1.3.1. Proteção dos recursos hídricos 
a) Se deve manter ou estabelecer zonas de proteção para os recursos hídricos, com vegetação 
nativa no entorno de rios, alagados, lagos e nascentes ou olhos d‟água, conforme exigências 
normativas deste documento. 
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b) Especificamente para todos os locais onde se tenha nascentes ou olhos d‟água, o entorno deve 
conter no mínimo 20 m de raio de proteção com vegetação nativa. Caso seja necessário reflorestar, 
torna-se obrigatório o emprego de espécies nativas da região, com alto grau de diversidade, visando 
formar multi-extratos, imitando a natureza do local. 
 
c) Não se deve alterar os cursos da rede hidrográfica natural ou executar práticas de drenagem de 
áreas alagadas, consideradas importantes para o equilíbrio ecológico local, para fins de uso agrícola. 
Julgando-se indispensável a adoção dessas medidas, o produtor ou responsável técnico pelo projeto 
produtivo deve apresentar um estudo de impacto ambiental e cumprir as legislações nacionais e 
estatais pertinentes ao assunto. 
 
d) A preservação de matas ciliares em bordas de rios deve atender aos indicadores abaixo, conforme 
indica o Código Florestal Brasileiro. 

LARGURA DO CURSO D‟ÁGUA LARGURA MÍNIMA DA MATA CILIAR 

Menor que 10 m 30 m 

Entre 11 a 50 m 50 m 

Entre 51 a 200 m 100 m 

Entre 201 a 600 m 200 m 

Maior que 600 m 500 m 

 
e) As unidades de produção devem possuir um programa e ações destinadas a evitar a 
contaminação de águas superficiais, águas subterrâneas, assim como a conservação dos cursos e 
ciclos naturais de água, através de um manejo sustentável dos recursos hídricos no processo 
produtivo. 
 
1.3.2. Preservação da qualidade da água 
a) Torna-se obrigatório evitar o derrame de substâncias contaminantes em qualquer fonte de água, 
seja superficial ou subterrânea, especialmente quanto a substâncias sintéticas, orgânicas ou 
biológicas proibidas pelas normas de produção orgânica vigente, além de combustíveis e 
lubrificantes. 
 
b) As águas residuais provenientes de lavadores de automóveis, oficinas ou outras áreas 
contaminadas com graxas, óleos e metais pesados devem possuir um sistema de coleta para 
direcionamento a sistemas de tratamento, conforme as exigências legais.  
 
c) Sistemas de moto-bomba para irrigação devem estar adequadamente instalados, com sistema de 
isolamento que evite o retorno de água contaminada com óleos ou combustíveis à fonte hídrica e 
devidamente cobertos para proteção contra água de chuvas. 
 
d) Deve-se evitar a infiltração ou escorrimento superficial de resíduos orgânicos na forma de 
chorume, em sistemas de compostagem, localizados nas proximidades de rios, lagoas ou alagados, 
como forma de evitar o acúmulo excessivo de nitrato e fósforo. Torna-se obrigatório o emprego de 
sistemas de coleta e reciclagem desse resíduo, visando seu reaproveitamento no sistema produtivo 
ou nas áreas agrícolas. 
 
1.3.3. Uso racional da água 
a) Torna-se imperativo adotar sistemas de uso racional da água e sempre que possível, implantar 
sistemas de re-utilização adaptados às condições locais, visando o melhor aproveitamento dos 
recursos hídricos disponíveis. 
 
b) Adotar sistemas de irrigação ou de uso, de acordo com as especificações técnicas recomendadas, 
que promovam o melhor uso econômico da água, evitando perdas por derivas e derrames. 
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c) Atentar para as práticas de manutenção das redes de irrigação, evitando desperdícios 

desnecessários. 

1.3.4. Manejo e tratamento de águas residuais 
a) Torna-se obrigatório adotar sistemas de tratamento, reciclagem ou destinação correta a todas as 

águas residuais geradas na propriedade ou unidade de produção e processamento, tanto advindas 

de atividades agrícolas como domiciliares. 

b) As águas residuais devem receber tratamento ou destinação, conforme sua origem. Dentre os 

sistemas, destacam-se lagoas de estabilização, tanques de decantação, fossas sépticas, caixas de 

gordura, os quais devem ser adequadamente planejados de acordo com as características locais. 

c) Recomenda-se a inspeção periódica e a manutenção dos sistemas, no mínimo duas vezes ao ano, 

visando preservar a eficiência do processo. 

1.3.5. Controle de qualidade da água 

a) O INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV prima por um monitoramento periódico das características 

físicas, químicas e biológicas das águas potáveis, de irrigação e residuais, visando assegurar a 

qualidade do processo produtivo e evitar contaminações. O monitoramento deve levar em conta os 

fatores analíticos preconizados pela legislação nacional e estatal em vigor.  

b) Em propriedades orgânicas que recebem recursos hídricos advindos de regiões vizinhas que 

empregam manejo agroquímico, devem monitorar a qualidade da água quanto a resíduos de 

pesticidas. 

c) Na detecção de problemas qualitativos da água, frente às exigências normativas, a unidade de 

produção, junto a gerência de avaliação da conformidade , deve adotar medidas necessárias e 

estabelecer ações corretivas para sanar o problema. 

d) O produtor ou responsável técnico deve manter registro e documentação pertinentes aos pontos 

de coleta, datas de monitoramento, resultados das análises e ações corretivas quando se tratar de 

verificação de problemas. 

1.4. MÉTODOS, PRÁTICAS, SUBSTÂNCIAS E INGREDIENTES PERMITIDOS E PROIBIDOS 

Além dos requisitos ambientais e dos princípios e técnicas ambientalmente corretas recomendadas 
pelas normas e regulamentos do INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV, exige-se obrigatoriamente o 
cumprimento e controle do uso de substâncias que possam provocar danos ao meio ambiente. 
Para tanto, objetivando o alcance do pleno controle de qualidade, o INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV 
exige o monitoramento da cadeia produtiva quanto à produção, processamento e exploração de 
alimentos orgânicos, no que concerne às substâncias permitidas e proibidas nos sistemas de 
produção orgânica. 
 
1.4.1. Organismos Geneticamente Modificados – OGM’s 
O INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV não permite o uso de produtos ou insumos obtidos através de 

Engenharia Genética, pela qual o material genético de plantas, animais e microrganismos é alterado 

de uma forma que não seria possível por meios naturais de reprodução e recombinação (ver 

glossário de termos). Aplica-se este princípio, tanto na produção como no processamento de 

alimentos orgânicos, tendo em vista a sua incompatibilidade com os princípios descritos nestas 
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normas, reforçado pelos potenciais riscos ao meio ambiente e à saúde humana.  As unidades de 

produção devem seguir os seguintes indicadores básicos. 

a) Na produção vegetal e animal, está proibido o uso de organismos geneticamente modificados 

(OGM‟s) ou produtos que contenham modificação genética, em toda cadeia produtiva de alimentos 

orgânicos certificados pelo INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV, incluindo sementes, materiais de 

propagação, polens, fertilizantes e corretivos, animais, vacinas e materiais para nutrição de plantas e 

proteção contra insetos, fungos, bactérias e vírus.  

b) No processamento de alimentos orgânicos está proibido o emprego de ingredientes, aditivos e 

coadjuvantes derivados de organismos geneticamente modificados (OGM‟s).  

c) Os produtos, insumos, ingredientes, aditivos e coadjuvantes utilizados no processo produtivo 

devem ter rastreabilidade na cadeia produtiva de origem (natural ou industrial), de forma a permitir a 

comprovação de que não são derivados de OGM‟s. Se obtidas de fora da unidade de produção, é 

necessária a apresentação de isenção de uso de OGM‟s, através de declaração do fabricante. 

d) Nos casos de haver produção paralela não orgânica, na mesma propriedade ou Empresa, 

aplicam-se os mesmos requisitos de proibição e controle de OGM‟s para as atividades em sistemas 

convencionais (agroquímicos) de produção. 

e) Havendo comprovação de contaminação de produtos orgânicos por OGM‟s, por qualquer via, a 

certificação do produto é suspensa imediatamente. A gerência e o conselho de avaliação da 

conformidade avaliarão caso a caso junto aos responsáveis e, dependendo das características 

específicas, estabelecerão as medidas e os prazos adequados para a solução do problema.  

f) Deve ser mantido um rigoroso sistema de controle processual e documental, para a verificação de 

isenção de OGM‟s na cadeia produtiva dos alimentos orgânicos. 

 g) O INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV poderá requerer análises ordinárias ou extraordinárias, a fim de 

verificar a isenção de OGM‟s nos sistemas produtivos. 

h) Os produtores orgânicos e os responsáveis técnicos deverão informar ao INSTITUTO CHÃO VIVO 

- ICV, riscos potenciais de contaminação por OGM‟s sobre as suas unidades de produção, visando 

definir ações de prevenção adequadas. 

1.4.2. Prevenção, controle de queimadas e uso do fogo 
a) Toda propriedade deve estabelecer um plano de controle de incêndios em áreas de risco, 
estabelecendo zonas de isolamento (ex: „aceiros‟) ou outras formas eficazes para contenção do fogo. 
 
b) Adotar um sistema de prevenção de incêndio em áreas de risco, como galpões, armazéns e 
estabelecimentos similares. 
 
c) A limpeza de áreas para fins agrícolas através da queima da vegetação é proibida. Casos 
excepcionais, que comprovem a necessidade e a não existência de alternativas apropriadas poderão 
ser analisados INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV, caso a caso. 
 
d) Todo resíduo vegetal deverá ser re-aproveitado em sistemas de reciclagem de matéria orgânica, 
como compostagem. A queima de resíduos vegetais é proibida, a exemplo da queima da palha da 
cana. 
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e) A queima de restos culturais poderá ser permitido apenas para controlar pragas e doenças ou 

para outros fins sanitários. 

f) Deve ser cumprida toda legislação pertinente ao assunto e arquivar toda documentação 

necessária. 

1.4.3. Manejo e higienização de instalações 
O produtor de alimentos orgânicos „in natura‟ ou processados deve adotar medidas preventivas e 
corretivas para evitar a proliferação de pragas e doenças no ambiente de armazenagem, estocagem 
e processamento. 
 
1.4.3.1. Medidas preventivas: 
a) Eliminar o ambiente da praga, de alimentos e locais de reprodução. 
b) Implantar isolamentos contra pragas, evitando seu acesso às instalações. 
c) Controlar fatores ambientais, que dificultem a reprodução e a sobrevivência, tais como 

temperatura, luz, umidade, circulação de ar. 

1.4.3.2. Medidas corretivas: 

a) Práticas mecânicas ou físicas, como armadilhas (simples ou com feromônios), iluminação, 

aparelhos sonoros. 

b) As instalações, os equipamentos e os utensílios devem ser mantidos limpo e desinfetados 

adequadamente, utilizando apenas as substâncias permitidas que constam no Anexo II deste 

manual. 

c) Nas áreas físicas de processamento, armazenamento e transporte de produtos orgânicos, além de 

ser observada a legislação específica, deverão ser adotadas as seguintes medidas para o controle 

de pragas, preferencialmente nessa ordem: 

I – eliminação do abrigo de pragas e do acesso das mesmas às intalações, mediante o uso de 

equipamentos e instalações adequadas; 

II – métodos mecânicos, físicos e biológicos, a seguir descritos: 

a) som; 

b) ultrassom; 

c) luz; 

d) repelentes; 

e) armadilhas (de feromônios, mecânicas, cromáticas); e 

f) ratoeiras; 

III – uso de substâncias autorizadas pela regulamentação da produção orgânica. 

d) É proibida a aplicação de produtos químicos sintéticos nas instalações de processamento, 

armazenamento e transporte de produtos orgânicos. 

e) As legislações federais e estatais, inerentes ao tema, deverão ser respeitadas. 
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1.5. CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO E MANEJO DE RESÍDUOS, DEJETOS E POLUENTES 
 
1.5.1. Principios gerais 
a) O cumprimento das medidas gerais de preservação ambiental constantes desta normativa objetiva 
proteger e garantir qualidade ao solo, ao ar, à água e aos produtos orgânicos „in natura‟ ou 
processados, visando evitar contaminações. 
 
b) Deve-se adotar medidas preventivas, identificando zonas de risco de contaminação e educando os 
operadores do processo produtivo, prevenindo o acúmulo de produtos salinizantes, de metais 
pesados e outros contaminantes no solo e na água; 
 
c) Em áreas de risco de contaminação devem ser implantadas barreiras e zonas de isolamento; 
 
d) Havendo suspeita de contaminação, torna-se obrigatória a realização de análises apropriadas, 
visando esclarecer a questão e definir ações corretivas. 
 
e) Caso se faça necessário e indispensável a utilização de máquinas e equipamentos de áreas 
convencionais (agroquímicas), proceder a correta desinfecção dos mesmos antes do uso em áreas 
de produção ou processamento orgânico, respeitando as substâncias permitidas por esta normativa. 
 
f) A ocorrência de contaminação advinda externamente e que não estão sob controle do processo 
produtivo orgânico, não descredencia a unidade de produção, mas apenas o lote contaminado. 
Ações corretivas emergenciais devem ser tomadas para a eliminação de novas contaminações, 
proporcionando a continuidade do processo. 
 
1.5.2. Manejo de residuos e dejetos 
 
1.5.2.1. Manejo integrado de dejetos 
a) Primariamente recomenda-se adotar sistemas de produção que não gerem dejetos com potencial 
contaminante ou que gerem o menor volume de dejetos possível, preservando a saúde dos 
trabalhadores e os recursos naturais circundantes. 
 
b) Estabelecer um programa de reutilização e destinação dos dejetos, orgânicos ou inorgânicos, 
promovendo o uso e a integração entre as diversas atividades da propriedade, contemplando dejetos 
líquidos de campos, de criações e de pátios de compostagem; materiais tóxicos ou perigosos; restos 
culturais; resíduos de unidades de processamento e lixo doméstico. 
 
c) Aplicar o sistema de coleta seletiva para dejetos, permitindo sua separação na fonte, evitando 
misturas com plástico, papel, vidro, madeira, metais e outros. 
 
1.5.2.2. Reciclagem de resíduos e dejetos 
a) É obrigatória a implantação do sistema de coleta seletiva na propriedade e nas unidades de 

processamento, de forma a garantir a correta separação dos resíduos e dejetos e viabilizar a sua 

correta destinação. 

b) Dependendo da amplitude da unidade de produção e do volume e natureza do dejeto gerado, o 

INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV poderá exigir um projeto técnico específico para um melhor controle 

do sistema de reciclagem adotado. 

c) Todos os resíduos e dejetos orgânicos, passíveis de re-aproveitamento, devem ser empregados 

em sistemas de reciclagem, dando prioridade a sistemas de compostagem ORGÂNICA como 

tratamento higienizador, desinfestante e humificador, de acordo com as especificações técnicas 

apresentadas nesta normativa. 



Código: NPOICV 

Versão: 08 

Página 22 de 66 

Emissão: 04/2018 

 

NORMAS DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DO INSTITUTO 

CHÃO VIVO-ICV 

 

 

INSTITUTO CHÃO VIVO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE                                                      

d) Nos locais de depósito de dejetos e no pátio de compostagem, é necessário adotar medidas de 

controle e re-utilização de chorumes (ou outros lixiviados), evitando infiltração ou escorrimento para 

corpos d‟água superficiais ou subterrâneos. 

e) A unidade de produção deve destinar adequadamente os resíduos não biodegradáveis como 

vidros, plásticos e metais, preferencialmente encaminhando para empresas de reciclagem desses 

produtos. 

f) A queima de resíduos e dejetos é proibida, mesmo que para geração de cinza como fertilizante. 

Isto fere os princípios da reciclagem natural, gera perdas de Carbono e de microrganismos. 

g) Não é permitida a acumulação de resíduos e dejetos próximos a fontes ou cursos d‟água. 

h) Os resíduos e dejetos domésticos, dependendo de sua natureza, devem ser adequadamente 

destinados para caixas de decantação, fossas sépticas ou reciclados em sistemas de compostagem. 

i) A implantação e operação de sistemas de incineração e a construção de aterros sanitários devem 

seguir as disposições específicas da legislação em vigor. 

1.5.2.3. Contaminação visual 

a) A propriedade ou a unidade de produção devem estar limpas e visualmente agradáveis, não 

apresentando acúmulo de resíduos e dejetos em locais inadequados, principalmente a céu aberto.  

b) Deve-se planejar adequadamente os pontos de depósito e reciclagem dos resíduos e dejetos de 

atividades agrícolas, de processamento e domiciliares. Tanto nas áreas de campo como nos setores 

de pós-colheita, processamento e em galpões deve-se primar pela boa aparência e bem estar dos 

trabalhadores e visitantes. 

1.5.3. Uso de plásticos nos sistemas orgânicos 
a) Sempre que possível, no processo de comercialização de produtos orgânicos, optar pelo uso de 

embalagens biodegradáveis de origem natural (amido, fécula, celulose) ou aquelas biodegradáveis 

de origem sintética. O uso de embalagens não biodegradáveis devem ser utilizadas apenas em 

casos de não haver outra alternativa no mercado. 

b) Todo material plástico utilizado na propriedade, como cobertura de estufas, coberturas de solo, 
telas, lonas, dentre outras devem ser à base de polietileno, polipropileno e outros policarbonatos. 
 
c) Não se permite a permanência de resíduos plásticos no solo, em cursos d‟água ou em áreas 
periféricas. Deve-se adotar uma forma adequada de uso que permita a integral retirada desses 
materiais das áreas de cultivo após sua utilização. 
 
d) A unidade de produção deve destinar adequadamente os resíduos não biodegradáveis como 
vidros, plásticos e metais, preferencialmente encaminhando-os para empresas de reciclagem desses 
produtos. 
 
e) Em nenhuma hipótese será permitida ou tolerada a queima de material plástico em unidades de 

produção orgânica certificada. 
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SEÇÃO 02 
 

NORMAS PARA A CONVERSÃO E PARA A PRODUÇÃO PARALELA 
 

2.1. REQUERIMENTOS GERAIS PARA A CONVERSÃO 
a) O período de conversão é o ponto de partida para a busca da sustentabilidade do 

agroecossistema, onde todas as atividades devem estar organizadas de forma que haja uma 

interação positiva entre elas. A duração deste período é variável em função da situação inicial da 

área, do tipo de atividade desenvolvida, da eficácia do manejo orgânico adotado, dentre outras. 

b) A conversão pode ser realizada através da introdução gradual de técnicas e práticas orgânicas em 

todo o sistema produtivo ou apenas em partes desse sistema produtivo. Neste segundo caso, a 

certificadora estabelece um período máximo de 05 anos, para que toda a unidade produtiva seja 

convertida a sistema orgânico de produção. 

c) O produtor ou responsável técnico deve apresentar um plano de conversão, detalhando o sistema 

orgânico de produção para cada atividade pretendida, incluindo as técnicas, práticas e substâncias 

empregadas no processo produtivo. O plano deve prever as etapas para a conversão, evidenciando 

o prazo previsto para a conversão total da unidade de produção, inclusive nos casos de se 

desenvolver produção convencional paralela por um determinado período. 

2.2. A CONVERSÃO NA PRODUÇÃO VEGETAL 
a) Deve-se cumprir todas as disposições que se relacionem com a produção vegetal contidas no item 

anterior. 

b) Deverá existir um período de manejo orgânico, que cumpra com todos os requisitos destas 

normas, antes que o produto resultante possa ser considerado como orgânico. 

c) Para o disposto nessas Normas de conversão e para cálculo do período de conversão, na 

produção vegetal considera-se ciclo da cultura o tempo decorrido entre o plantio e a colheita, no caso 

de hortaliças e culturas anuais; e o tempo decorrido entre duas colheitas, no caso de culturas 

perenes.  

d) Com referência ao início do período de conversão, o INSTITUTO CHÃO VIVO – ICV adota os 
seguintes indicadores. 

 
d.1. A data de início do período de conversão é determinada pela data da primeira inspeção ou pela 
data da assinatura do contrato de prestação de serviços; 
 
d.2. O início da conversão também pode ser definido pela última data de utilização de uma 
substância proibida pelas normas de produção orgânica em questão, nos casos em que já tenha 
ocorrido a assinatura do contrato; 
 
d.3. O início da conversão poderá ser retroativo, a critério da gerência e do conselho de avaliação da 
conformidade, nas seguintes condições: 
 
d.3.1. A área não utiliza substâncias proibidas pelas normas de produção orgânica e seu 
ecossistema apresenta diversidade e equilíbrio ecológico (os dois aspectos são exigidos), por um 
período de tempo mínimo igual ao período de conversão estabelecido para a atividade em questão. 
Provas consistentes e documentais são necessárias. 
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d.3.2. A unidade de produção já emprega o manejo orgânico, conforme os preceitos dessa normativa 
em caráter extra-oficial. Provas consistentes e documentais são necessárias. 
 
e) Visando a certificação sob as Normativas Brasileiras para a produção ser considerada orgânica e 
poder ser certificada, é preciso: 
 
e.1. 12 (doze) meses de manejo orgânico na produção vegetal de culturas anuais, para que a 

produção subseqüente seja considerada como orgânica; 

e.2. 18 (dezoito) meses de manejo orgânico na produção vegetal de culturas perenes, para que a 

produção subseqüente seja considerada como orgânica; 

e.3. 12 (doze) meses de manejo orgânico ou pousio na produção vegetal de pastagens perenes. 

f) Os períodos de conversão acima mencionados poderão ser ampliados em função do uso e 

histórico da área e da situação ecológica da unidade de produção e em função das exigências do 

mercado a que se destina, após aprovação da Gerência de avaliação da conformidade. 

 
2.3. RESTRIÇÕES, PRAZOS E PROCEDIMENTOS PARA A PRODUÇÃO PARALELA 
 
a) O INSTITUTO CHÃO VIVO- ICV objetiva a integralidade das unidades de produção 

operando em sistemas orgânicos de produção certificados. 

b) A produção paralela é uma permissão temporária, que se processará num prazo máximo de 

5 anos e deverá respeitar os seguintes indicadores: 

 

b.1. Obrigatoriamente, o plano de conversão deve prever, além do manejo orgânico da área a 

ser certificada, as estratégias e prazos para a implantação do sistema orgânico nos demais 

setores ou atividades que ainda estarão operando no sistema não-orgânico, dentro do prazo 

máximo de 5 anos. A única exceção se faz para áreas arrendadas ou que não estejam sob 

domínio legal do proprietário. 

b.2. Para a produção paralela deverá ser levado em consideração a posição topográfica das 

áreas de produção, incluindo o percurso da água afim de evitar a contaminação da área em 

questão; 

b.3. A produção paralela só é admitida se houver um plano de isolamento efetivo entre as 

áreas orgânicas e não-orgânicas; 

b.4. As unidades e empresas poderão trabalhar com produtos orgânicos em setores 

específicos, adequadamente separado do setor não-orgânico e suficientemente protegido para 

evitar a contaminação ou mistura dos produtos orgânicos com produtos não-orgânico.  

b.5. Os produtos orgânicos deverão ser lavados, classificados, processados e embalados em 

setores específicos, totalmente separados do setor não-orgânico. 

b.6. Os produtos orgânicos deverão ser acondicionados em embalagens suficientemente 

diferenciadas das demais utilizadas pela empresa, especialmente quando se tem logomarca 

padrão, de modo a não confundir o consumidor. 
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b.7. Toda documentação referente ao processo de certificação e controles internos da unidade 

de produção deverão ser arquivadas em setor administrativo específico, permitindo ao serviço 

de inspeção a clareza necessária da efetiva independência e impossibilidade de misturas 

involuntárias de produtos. 

b.8. Conforme Art. 16 da IN 46 de 06 de outubro de 2011: A conversão parcial ou produção 

paralela será permitida desde que atendidas as seguintes condições: 

I - no caso de culturas anuais e na implantação de culturas perenes no início da conversão, 

deverão ser utilizadas espécies diferentes ou variedades que apresentem diferenças visuais 

em áreas distintas e demarcadas; 

II - no caso de culturas perenes preexistentes ao período de conversão, somente será 

permitida a conversão parcial ou produção paralela, de mesma espécie ou variedades sem 

diferenças visuais, se forem obtidas em áreas distintas e demarcadas, e no máximo por cinco 

anos; a partir deste período, só será permitida a conversão parcial ou produção paralela com o 

uso de espécies diferentes ou variedades com diferenças visuais em áreas distintas e 

demarcadas;e 

III - a criação de animais de mesma espécie será permitida desde que tenham finalidades 

produtivas diferentes apenas em áreas distintas e demarcadas, e no máximo por cinco anos; a 

partir deste período, só será permitido o uso de espécies diferentes em áreas distintas e 

demarcadas. 

Parágrafo único. A conversão parcial ou produção paralela deve ser autorizada pelo 

INSTITUTO CHÃO VIVO deverá ser concedida em função dos seguintes critérios: 

I - distância entre as áreas sob manejo orgânico e não-orgânico; 

II - posição topográfica das áreas, incluindo o percurso da água; 

III - insumos utilizados nas áreas não-orgânicas, forma de aplicação e controle; 

IV - demarcação específica da área não-orgânica; e 

V – Facilidade de acesso para inspeção. 

B.9. Conforme Art. 17 da IN 46 de 06 de outubro de 2011: Na conversão parcial ou produção 
paralela, a unidade de produção deverá ser dividida em áreas, com demarcações definidas, 
sendo vedada a alternância de práticas de manejo orgânico e não-orgânico numa mesma área. 
 
§ 1º Os equipamentos de pulverização empregados em áreas e animais sob o manejo não-
orgânico não poderão ser usados em áreas e animais sob o manejo orgânico. 
 
§ 2º Os equipamentos e implementos utilizados na produção animal e vegetal, sob manejo não-
orgânico, excetuados os equipamentos de pulverização mencionados no § 1º deste artigo, 
deverão passar por limpeza para uso em manejo orgânico. 
 
§ 3º 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 poderão ser armazenados na área de produção orgânica. 
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§ 4º Os resíduos da produção animal não-orgânica, seja da propriedade ou de fora dela, 
somente poderão ser utilizados de acordo com o especificado nas normas de produção vegetal 
dispostas neste Regulamento Técnico. 
 
2.4. ZONAS DE ISOLAMENTO PARA TERRAS ADJUNTAS E PRODUÇÃO PARALELA 
O pré-requisito obrigatório para permitir a certificação de unidades de produção orgânica, que 
estejam localizadas próximas a áreas não-orgânicas ou que queiram executar produção 
paralela, é o isolamento. Para alcançar este propósito, recomendam-se os seguintes 
indicadores: 
 
a) Em zonas de riscos de contaminação por deriva de agrotóxicos ou qualquer outro, vindo de 
áreas vizinhas, torna-se obrigatório a manutenção ou implantação de barreiras físicas com 
vegetação espontânea ou exótica, numa largura mínima de 1,5 metros entre a área orgânica e 
a área não-orgânica, visando manter a integridade da área certificada. 
 
b) O mesmo procedimento descrito em anteriormente deverá ser empregado nas zonas limites 
entre atividades de produção orgânica e não-orgânica de uma mesma empresa ou propriedade 
onde se executa a produção paralela, durante o período máximo de 05 anos, permitido pelo 
INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV. 
 
c) As barreiras vegetais devem ser estabelecidas, seguindo os seguintes indicadores: 
 
c.1) As barreiras vegetais devem ser formadas com árvores e arbustos perenes, 
preferencialmente. As espécies utilizadas não devem ser caducifólias; 
 
c.2) A matéria orgânica produzida para compostagem ou para alimentação animal nas 
barreiras vegetais, localizadas em áreas de risco contaminação, será considerada como 
produto não-orgânico e o seu uso deverá obedecer as proporções permitidas para produtos 
não certificados; 
 
c.3) Os produtos colhidos nas barreiras vegetais ao longo de áreas com risco de contaminação, 
serão considerados como produtos não-orgânicos e seus usos obedecerão as regras 
estabelecidas para produtos não certificados; 
 
c.4) A colheita e a destinação dos produtos colhidos na área de barreira vegetal, deverão ser 
documentadas e realizadas em separado do cultivo orgânico certificado. 
  
d) Caso haja contaminação comprovada de uma determinada área, totalmente isolada das 
demais, a perda da certificação se aplica integralmente à área em questão, tornando 
obrigatório corrigir o isolamento e reiniciar todo processo de conversão desta área. Mesmo que 
através de análises posteriores comprovem não haver mais contaminação, permanece a 
obrigatoriedade de cumprimento do período de conversão total da atividade em questão, em 
respeito aos demais aspectos de reconstrução ambiental. Caso existam demais áreas em 
produção paralela, devidamente isoladas e que comprovadamente mantêm-se isentas de 
contaminação, a critério da gerência de avaliação da conformidade pode-se manter a 
certificação dessas unidades. 
 
e) No caso de contaminação de uma área de cultivo com organismos geneticamente 
modificados (OGM‟s), sejam por entrada de sementes ou por pólen de áreas vizinhas, o campo 
fica automaticamente descredenciado da certificação, recomendando-se as seguintes medidas: 
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e.1. O produtor deve implementar um sistema de coleta, remoção e destruição de todas as 
plantas suspeitas de conter OGM‟s, da mesma espécie ou outra que possa eventualmente ser 
cruzado com a espécie contaminada, visando eliminar esses genes do ambiente; 
 
e.2. O próximo cultivo nesta área deverá ser de uma espécie completamente diferente da 
anterior que fora contaminada, de forma a permitir a plena identificação de qualquer 
remanescente, sendo este passível de obter a certificação, de acordo com o disposto no 
próximo item; 
 
e.3. O tempo de re-ativação da certificação será avaliado caso a caso, dependendo do tempo 
necessário para a descontaminação, a critério da gerência e do conselho de avaliação da 
conformidade do INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV. 
 
f) No caso de águas superficiais contaminadas por resíduos químicos ou biológicos, vindas de 
áreas não-orgânicas vizinhas, aplica-se: 
 
f.1. Está proibido o uso desta água no sistema orgânico de produção para qualquer finalidade, 
seja irrigação, lavagem, consumo humana, etc; 
 
f.2. As bordas de rios e riachos que se enquadrem nesta situação devem estar devidamente 
protegidas conforme as normativas previstas, seguindo seu curso normal, de forma a estar 
isolado da atividade de produção orgânica da unidade; 
 
f.3. Deve-se empregar outras alternativas para obtenção de água limpa para uso interno, como 
poços, cisternas, etc; 
 
f.4. Dependendo da natureza da contaminação, se poderá instalar sistemas de 
descontaminação comprovadamente eficientes, definidos caso a caso e devidamente 
autorizados pelo INSTITUTO CHÃO VIVO – ICV. 
 
f.5. Em caso extremo, em que não haja outra forma de obtenção de água, poderá autorizar sua 
utilização temporária, dependendo da natureza da contaminação, até que se possa realizar alguma 
forma de descontaminação desta. Neste caso análises da água e das plantas deveram ser realizadas 
com freqüência para monitorar a quantidade de resíduos existentes nos mesmos. 
 

 
SEÇÃO 03 

 
NORMAS PARA A PRODUÇÃO PRIMÁRIA VEGETAL 

 

3.1. INDICADORES GERAIS 
a) O cultivo orgânico deverá ser implementado em ambiente em que os fatores solo, água e ar 
não estejam poluídos, de forma a não haver risco de contaminação dos recursos naturais, em 
particular da água utilizada para irrigação, consumo humano e consumo animal, respeitando 
todos os indicadores inerentes à produção vegetal apresentados nas seções 01 e 02. 
 
b) Tanto para cultivos anuais como perenes, o monocultivo é proibido. Sistemas de produção 
de culturas anuais ou perenes, arborizados, não caracterizam diversidade e estabilidade 
ecológica e, apesar de recomendado, não atende ao princípio de equilíbrio ecológico e não é 
suficiente, por si só, para atender aos requisitos de certificação. A associação de zonas de 
refúgio, na forma de corredores biológicos, corredores de refúgio ou „ilhas‟ de vegetação nativa 
entre os campos de produção se faz necessário para obter o certificado orgânico. 
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c) No manejo orgânico, a diversificação de cultivos é obrigatória para reforçar  a 
sustentabilidade do sistema e manter a biodiversidade genética dos agentes naturais. Na 
produção orgânica de uma mesma espécie em grandes áreas (soja, cana, trigo, café etc) as 
disposições contidas no item b acima são obrigatórias. 

d) Sempre que possível, recomenda-se a adoção de Sistemas Agroflorestais (SAF‟s) como 

forma de elevar a estabilidade do sistema produtivo. 

e) Julgando-se necessário, práticas culturais que melhorem a expressão do potencial produtivo 
e do padrão sanitário dos sistemas de produção deverão ser adotadas, a exemplo da podas 
seletivas em culturas perenes e de capação precoce em cultivo de tomate. 
 
f) A técnica de manejo de culturas em cultivo protegido deve ser empregada com critério, pelas 

fragilidades no equilíbrio do sistema solo-planta-ambiente, proporcionada por esta modalidade 

de produção. Para tanto, além de todos os indicadores da produção vegetal constantes desta 

seção, outros devem ser observados, como: 

f.1. Optar pela instalação das estufas em áreas mais centrais dos sistemas orgânicos de 

produção, visando beneficiar-se do equilíbrio ecológico construído no agroecossistema. 

f.2. Aplicar um rigoroso plano de rotação de culturas, intercalado com adubações verdes com 

leguminosas associadas a gramíneas, no máximo a cada 03 ciclos de cultivos anuais. 

f.3. No período de pousio do solo com adubos verdes, utilizar o sistema de irrigação por 

aspersão, permitindo a distribuição uniforme da umidade em todo solo da estufa, ativação da 

microbiota e lixiviação de sais no perfil do solo, imitando o processo natural de chuvas a céu 

aberto. 

3.2. PERÍODO DE CONVERSÃO 
Cumprir as disposições específicas para a conversão na produção vegetal, contidas no sub-

item 2.2, da seção 2. 

 
3.3. PLANO DE MANEJO 
a) O Plano de Manejo deve referendar se a Unidade Produtora será certificada em sua 

totalidade ou não, sendo necessário anexar planta ou croqui detalhado de toda a propriedade, 

identificando principalmente as nascentes e os córregos, as benfeitorias, as áreas de proteção 

ambiental, de depósitos de resíduos, cultivos vizinhos e o sentido do escorrimento da água 

pluvial sobre o solo. 

b) Devem ser abordadas as ações técnicas e estruturais necessárias à implantação do cultivo 

que se propõe, como também as práticas de conservação do solo e da água; do manejo da 

matéria orgânica, das ervas espontâneas, dos fitopatógenos e das plantas consorciadas (caso 

estas sejam efetuadas). E ainda, a implantação de quebra-ventos e de barreiras vegetais 

(quando necessário), reflorestamentos, proteção de nascentes, de estradas e carreadores 

(com caixas de contenção), de áreas ciliares e de proteção ambiental. 

c) Descrever ainda os passos e o tempo necessário para a implantação das ações e das 

práticas propostas, estabelecendo as estratégias para a conversão total da propriedade de 

forma imediata ou no período de 05 anos (no caso de produção paralela).  
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3.4. GERMOPLASMAS, CULTIVARES E PROPAGAÇÃO DE PLANTAS 
a) Deve-se optar sempre por sementes e mudas oriundas de variedades adaptadas às 

condições locais de solo e clima, preferencialmente produzidas organicamente, com resistência 

a insetos, fungos, bactérias e vírus e que não sejam organismos geneticamente modificados 

OGMs.  

b) Para melhorar o sistema de controle de qualidade, recomenda-se optar pela produção de 

mudas ou multiplicação de material propagativo (bulbilhos, bulbos, rizomas, tubérculos) 

internamente na propriedade. Se necessário adquirir externamente, estes deverão ser obtidos 

de viveiristas ou produtores de „sementes‟ certificados na produção orgânica. 

c) Quando não houver sementes, mudas ou material propagativo produzidos em sistema 

orgânico e não houver disponibilidade no mercado, o INSTITUTO CHÃO VIVO- ICV poderá 

permitir o uso de materiais oriundos de sistemas convencionais, desde que não sejam tratadas 

quimicamente, estabelecendo limite de tempo e condições para estes casos. Neste caso 

específico, somente será permitido o uso de sementes de origem não orgânica até 19 de 

dezembro de 2013. Apartir dessa data, somente poderá ser utilizada sementes de origem 

orgânica certificada ou produzida na própria unidade de produção.  

d) A produção e transporte de sementes e mudas devem estar em conformidade com a 

Legislação vigente no país; 

e) Para a produção de mudas, recomenda-se a produção local de substratos orgânicos ou a 

compra de substratos orgânicos comerciais certificados. Apenas será permitido o uso 

temporário de substratos comerciais não-orgânicos, em condições de comprovada 

impossibilidade de fabricação própria ou compra de substratos orgânicos certificados, a critério 

do INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV. 

f) Na produção de brotos comestíveis, as sementes obrigatoriamente devem ser de origem 

orgânica comprovada. 

g) A utilização de sementes, mudas ou material propagativo tratados com substâncias 

proibidas pelas normas de produção orgânica vigente no país poderão ser utilizados em 

sistemas orgânicos apenas quando se tratar de uma exigência dos regulamentos sanitários 

federais ou estatais. 

h) É proibido o uso de sementes, mudas e materiais propagativos que tenham sido modificados 

através de técnicas de engenharia genética. O produtor deve conhecer a procedência e ter a 

garantia da isenção de OGM‟s nestes casos. 

3.5. MANEJO, CONSERVAÇÃO, FERTILIZAÇÃO DE SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS 
a) Todo o material de degradação biológica, de origem animal ou vegetal, produzidos com 

práticas orgânicas e as ações voltadas para a sustentabilidade do ecossistema devem ser a 

base do programa de melhoramento, conservação e fertilização do solo. 

b) Os materiais devem ser utilizados com responsabilidade e de maneira sustentável, em local 

e tempo adequado aos cultivos, para que se otimize seu efeito, proteja o solo, a água, a 

biodiversidade do local e do entorno. 
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3.5.1. Manejo e conservação do solo 
a) O uso sustentável do solo inicia-se com o respeito às classes de aptidão agrícola descritas 

no sub-item 1.2.1. 

b) Julgando-se tecnicamente necessário, o planejamento dos cultivos deve prever a 

implantação de plantios em curva de nível; construção de terraços ou banquetas individuais; 

plantio de cordões vegetais em contorno ou outras práticas de conservação e controle de 

erosão. 

c) Em regiões sujeitas a ventos fortes dominantes, torna-se necessária a implantação de 

quebra-ventos, objetivando melhorar o microclima, reduzir a erosão eólica e minimizar a perda 

de água. 

d) Em regiões declivosas é obrigatória a construção de caixas de retenção de água pluvial 

(„caixas secas‟) nos carreadores e estradas internas, assim como no meio dos cultivos; 

e) A cobertura do solo deve ser garantida pelo maior espaço de tempo possível. 

3.5.2. Preparo do solo 
a) O preparo mecânico ou manual do solo deve promover a conservação e a recuperação da 

fertilidade, o conteúdo de matéria orgânica, a atividade biológica e a estrutura do solo. 

b) O uso do arado deve limitar-se a casos de necessidade comprovada, como solos muito 

compactos superficialmente, controle de ervas espontâneas ou outra necessidade técnica. 

c) Optar técnicas de plantio que promovam a menor alteração na estrutura e textura do solo, 

como cultivo mínimo e plantio direto. 

d) Optar pelo uso de implementos de preparo do solo, como escarificadores e subsoladores, 

que não invertam a camada arável e pulverizem excessivamente o solo. 

3.5.3. Correção, fertilização do solo e nutrição de plantas 

O produtor deverá manejar os materiais e resíduos de origem vegetal, animal e mineral, para 

manter e melhorar o conteúdo de matéria orgânica e nutrientes do solo de forma sustentável, 

não contribuindo para a contaminação dos cultivos, do solo e da água por excesso de 

nutrientes, metais pesados, patógenos ou outras substâncias proibidas. 

A utilização de fertilizantes, corretivos e inoculantes devem ter autorização prévia do 

INSTITUTO CHÃO VIVO – ICV (conforme Art. 103 da IN 46/2011); 

Os adubos e fertilizantes permitidos, tolerados e proibidos pelas normas de produção orgânica 

INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV estão apresentados no Anexo 02 deste manual. 

3.5.3.1. Orgânica e Biológica: 
a) A ciclagem de matéria orgânica, de origem orgânica certificada ou de fonte conhecida e 

isenta de contaminantes deve ser a base fundamental da fertilização dos solos. 

b) Para o emprego de materiais de origem vegetal e animal, deve-se considerar os seguintes 

indicadores: 
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b.1. Para estercos animais e resíduos agroindustriais, recomenda-se sua conversão em 

adubos orgânicos processados. Permite-se sua utilização na forma pura, apenas quando: 

b.1.1. Aplicados ao solo em cultivos que não sejam destinados ao consumo humano; 

b.2. Para o emprego de materiais de origem vegetal, animal e agro-industrial compostados, 

deve-se considerar os seguintes indicadores técnicos. 

b.2.1. Adotar uma proporção inicial da mistura dos materiais, numa faixa de relação 

Carbono/Nitrogênio entre 25/1 e 40/1, de forma a proporcionar um processo fermentativo 

adequado. 

b.2.2. Proporcionar uma temperatura mínima, na faixa de 55 a 65°C, durante pelo menos 15 

dias, durante a fermentação do processo de compostagem. 

b.2.3. Proceder reviramentos periódicos adequados, visando uniformizar o material e 

proporcionar o tratamento térmico em toda a massa compostada, evitando zonas de escape, 

como a superfície do composto. 

b.2.4. Sistemas de compostagem que não utilizem reviramentos, devem aplicar uma estratégia 

eficaz para cumprir o tratamento térmico uniforme do material, a exemplo do uso de cobertura 

plástica de pilhas de composto não sujeitas a reviramentos, de forma que a camada externa 

também alcance a faixa térmica exigida de 55 a 65°C. 

b.3. Materiais de origem vegetal podem ser utilizados diretamente no solo, desde que 

provenientes de fontes orgânicas ou de origem conhecida, isentas de substâncias proibidas 

nestas normas. 

c) Toda e qualquer aquisição de fertilizante orgânico de fora da unidade de produção, deverá 

ser feita quando não seja possível sua obtenção na própria unidade, estando isentos de 

contaminantes. Sua utilização no cultivo está condicionada à autorização prévia pelo 

INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV com apresentação de análise de solo e/ou foliar como indicativo 

da necessidade de tal produto e dada a condição de rastreabilidade dos mesmos. 

d) O emprego da adubação verde é uma necessidade, como forma de maximizar o potencial 

do agroecossistema e complementar a ciclagem de nutrientes. 

 

e) O uso de biofertilizantes à base de componentes de origem vegetal e animal são permitidos 

desde que seu uso e manejo não causem danos a saúde e ao meio ambiente, que estejam 

bioestabilizados e que a origem das matérias primas não contenham produtos não permitidos 

pela regulamentação da agricultura orgânica.  

f) Resíduos de biodigestores podem ser utilizados desde que seu uso e manejo não causem 

danos à saúde e ao meio ambiente, que estejam bioestabilizados e que os limites máximos de 

contaminantes não ultrapassem os estabelecidos no anexo 02 deste manual.  

g) O uso de guanos deve seguir as indicações recomendadas para estercos de animais, 

preferencialmente compostados. 
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h) O húmus de minhocas é recomendado e preferencialmente ser produzido com insumos da 

própria unidade de produção. A aquisição externa de húmus está condicionada à isenção de 

contaminantes e autorização do INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV. 

i) O emprego de algas marinhas, plantas aquáticas ou similares, deve ser realizado 

preferencialmente após processo de compostagem e desde que estes sejam provenientes de 

extração legal.  

j) Resíduos agroindustriais são permitidos apenas oriundos de fontes conhecidas, com 

comprovação de isenção de substâncias proibidas pelas normas e sujeitos a processos de 

compostagem e que a 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. 

L) O uso de vinhaça amônica está proibida conforme anexo 02 deste manual. 

 m) Fertilizantes de origem biológica, obtidos fora da unidade de produção, que estão 

permitidos nas normas de produção orgânica, devem ter caráter complementar ao sistema de 

fertilização do solo e nutrição de plantas. Inoculantes à base de microrganismos também são 

permitidos. 

n) Quando se tratar da aplicação de produtos orgânicos via foliar, em alimentos a serem 

vendidos “in natura” e que o produto aplicado tenha contato com a parte comestível, devido ao 

risco de contaminação biológica, recomenda-se: 

n.1. Para fertilizantes orgânicos na sua forma pura, que possam conter patógenos ou 

contaminantes biológicos, não podem ser utilizados dessa forma. 

n.2. Para fertilizantes orgânicos processados (via compostagem ou biodigestão), o período de 

fermentação não deve ser inferior a 30 dias e a última aplicação no campo deve ocorrer, no 

máximo, até 15 dias antes da colheita do produto. 

n) Demais fertilizantes e adubos orgânicos recomendados para a fertilização dos solos estão 

apresentados no Anexo 02 deste manual. 

3.5.3.2. Mineral: 
a) O emprego da fertilização mineral deve ser em caráter corretivo e/ou complementar ao 

manejo orgânico dos nutrientes no sistema orgânico de produção. 

b) Permite-se o uso de calcário (calcitico, dolomitico e magnesiano), fosfatos naturais, 

termofosfatos, desde que os valores de metais pesados não ultrapassem os níveis máximos 

regulamentados, escórias e outros pós de rocha de baixa solubilidade. A quantidade de fosfato 

natural utilizada não deve aportar ao solo mais que 5 kg/ha/ano de Flúor.  

c) A correção do pH do solo deve ser feita de forma lenta e gradativa, evitando-se aplicações 

maciças de corretivos em um único ano agrícola, visando minimizar o impacto sobre a micro e 

meso-vida do solo. 

d) Cinzas de madeira, farinha de osso, farinha de peixe e outros similares podem ser utilizados 

se comprovadamente isentos de contaminantes. 
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e) Adubos minerais como Sulfato de Potássio, Bórax, Molibidato de sódio e complexos de 

micronutrientes devem ser utilizados apenas em caso de necessidade técnica para a produção,  

e desde que obtidos por procedimentos físicos, não enriquecidos por processo químico e não 

tratados quimicamente para o aumento da solubilidade. 

f) Adubos minerais à base de macronutrientes, de alta solubilidade e os produtos à base de 

amônio e uréia estão proibidos. 

g) Fontes de nutrientes, naturais ou sintéticas, que contenham nitrato altamente solúvel, fosfato 

ou Cloro estão proibidos para uso no solo ou foliar. 

h) Demais fertilizantes e adubos minerais recomendados para a fertilização dos solos estão 

apresentados no Anexo 02 deste manual. 

3.6. ROTAÇÃO, CONSORCIAÇÃO E POLICULTIVOS 
a) O INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV vislumbra um sistema de produção orgânica com a maior 

diversidade possível de cultivos comerciais, possibilitando maior estabilidade ecológica. Para 

tanto, recomenda os seguintes indicadores. 

b) Para cultivos anuais deve-se empregar um plano de rotação de culturas, incluindo adubos 

verdes e plantas com raízes profundas, aumentando a diversidade de espécies no ambiente.  

c) Para cultivos perenes ou cultivo anual com uma única espécie (monocultivo) só será 

permitido se o produtor demonstrar diversidade no agroecossistema por outros meios, 

conforme indicadores apresentados no item 3.1. 

3.7. MANEJO DE INSETOS, FUNGOS, BACTÉRIAS, VÍRUS E AGENTES SIMILARES 
a) Os princípios, as técnicas e as práticas agroecológicas recomendadas para os sistemas 
orgânicos de produção objetivam prevenir perdas econômicas por pragas ou doenças, através 
de: 
 
a.1. Diversificação dos sistemas produtivos: diversificar a unidade de produção, com diferentes 

tipos de exploração vegetal e animal, evitando a monocultura. A diversificação inclui a rotação 

e a consorciação de culturas, e a recomposição de áreas de vegetação natural, particularmente 

matas ciliares. 

a.2. Manejo do solo e nutrição vegetal: buscar o equilíbrio nutricional através da elevação 

adequada dos teores de matéria orgânica do solo, melhoria das condições físicas e da 

atividade biológica. 

a.3. Espécies e variedades adequadas: seleção genética para resistência a pragas e doenças 

e adaptação às condições de solo e clima. 

a.4. Manejo das culturas: rotação e consorciação de culturas, cultivo em faixa ou bordadura, 

antecipação ou retardamento das épocas de plantio, cultivo e colheita, tipos e épocas de 

manejo do solo e outras. 

a.5. Controle biológico: Manutenção de ambiente para a ocorrência de controle biológico 

natural ou emprego de técnicas para aumentar a população de inimigos naturais, que incluem a 

multiplicação destes em laboratórios e posterior soltura nos campos.  
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a.6. Métodos físicos e mecânicos: armadilhas luminosas, barreiras e armadilhas mecânicas, 

coleta manual, adesivos, embalagem da produção a campo, uso de calor, frio, som, ultra-som e 

outros semelhantes. 

a.7. Métodos vegetativos: quebra-ventos, cercas vivas, plantas repelentes, plantas 

companheiras, manejo ou erradicação de plantas hospedeiras de pragas e doenças e outros 

semelhantes. 

a.8. Produtos naturais: como preparados biodinâmicos, biofertilizantes, produtos à base de 

microorganismos e enzimas e outros semelhantes. 

b) Somente poderão ser utilizados para o manejo de pragas, nos sistemas de produção 

orgânica, as substâncias e práticas elencadas no Anexo 02 deste manual; 

b.1) As substâncias e práticas devem ter  autorização prévia do INSTITUTO CHÃO VIVO – ICV 

(conforme Art. 106 da IN 46/2011); 

b.2) Os insumos destinados ao controle de pragas na agricultura orgânica não deverão gerar 

resíduos, nos seus produtos finais, que possam acumular-se em organismos vivos ou conter 

contaminantes maléficos à saúde humana, animal ou do ecossistema (conforme Art. 107 da IN 

46/2011); 

b.3)  É vedado o uso de agrotóxicos sintéticos, irradiações ionizantes para combate ou 

prevenção de pragas e doenças, inclusive na armazenagem (conforme Art. 108 da IN 

46/2011);. 

b.4) São proibidos insumos que possuam propriedades mutagênicas ou carcinogênicas 

(conforme Art. 109 da IN 46/2011);. 

c) Está proibido o uso de substâncias de síntese de natureza química, com finalidade herbicida, 

inseticida, acaricida, nematicida, formicida, cupinicida, rodenticida, fungicida, bactericida, 

esterilizante e outras; 

d) Está proibido o uso de produtos inorgânicos sintéticos à base de metais persistentes no 

ambiente, como o mercúrio, chumbo, cádmio, arsênio, enxofre em composto de síntese e 

outros; 

3.8. MANEJO DE ERVAS ESPONTÂNEAS 
a) O primeiro princípio é manejar e não controlar as ervas espontâneas, buscando evitar a 
concorrência com a cultura e obter benefícios pela proteção do solo, aumento de diversidade, 
formação de habitats para insetos benéficos e ciclagem de nutrientes no sistema. 
 
b) O controle de ervas espontâneas pode ser realizado através de: 
 
b.1. Uso de material propagativo isento de sementes de invasoras; 

b.2. Práticas mecânicas como aração, gradeação, cultivos, roçadas, mondas e capinas 

manuais, em momentos adequados; 

b.3. Uso de plantas alelopáticas, adubação verde, cobertura morta, cobertura viva, rotação e 

consorciação de culturas. 

b.4. Cobertura do solo com palhadas ou outros materiais biodegradáveis. 
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b.5 – A associação de animais de pastoreio em culturas perenes só será permitida se os 
mesmos estiverem sob manejo orgânico ou se não receberem insumos de uso proibido no 
sistema orgânico de produção animal, de forma a impedir a contaminação do ambiente e das 
culturas. 
b.6. Coleta manual. 

b.7. Uso de lança-chamas. 

b.8. Solarização do solo para espécies de ervas de multiplicação vegetativa e apenas nos 

casos em que as medidas anteriores não foram eficientes e adotando medidas de controle para 

deixar resíduos plásticos no solo. 

c) O uso de herbicidas químicos sintéticos, destilados de petróleo e hormônios sintéticos são 

proibidos. 

 

3.9. ORIENTAÇÕES PARA FORMIGAS CORTADEIRAS 
 
3.9.1. Reconhecimento 
A primeira orientação fundamental refere-se ao reconhecimento das duas principais espécies 
de formigas cortadeiras, pois as táticas de controle apresentam algumas diferenças. As 
principais diferenças entre as formigas dos gêneros Acromyrmex (Quenquéns) e Atta (Saúvas) 
são: 
 

Acromyrmex spp. (quenquéns) Atta spp. (saúvas) 

Operária com quatro ou cinco pares de espinhos 

no dorso do tórax. 

Operária com três pares de espinhos no 

dorso do tórax. 

Soldados menores (8 a 10 mm) Soldados maiores (12 a 15 mm) 

Ninhos pequenos (1 ou 2 Panelas) Ninhos grandes (muitas panelas) 

Ninho sem monte de terra solta aparente Ninho com monte de terra solta aparente 

 

3.9.2. Estratégias para o manejo e controle 

As seguintes estratégias devem ser consideradas para o manejo e controle de formigas 
cortadeiras: 
 
a) Evitar a implantação de grandes áreas monoculturais e florestas homogêneas. 
b) Preservação e favorecimento da população de inimigos naturais. 
c) Diminuição da população praga. 
d) Redução da suscetibilidade do vegetal hospedeiro. 
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3.9.3. Táticas de controle 
 

a) Controle mecânico: 

a.1. Escavar o formigueiro e matar a rainha: é viável para formigueiros de até quatro meses de 

idade, pois a rainha se encontra até 20 cm de profundidade, e para pequenas áreas, devido ao 

custo de mão-de-obra. 

a.2. Usar barreiras para proteger a copa das plantas (culturas perenes): o uso de barreiras é 

um dos métodos mais antigos e um dos mais utilizados em pomares para evitar o ataque das 

formigas às copas das árvores. Podem-se usar cones plásticos invertidos nos troncos das 

árvores. Outros tipos de barreiras são: tiras plásticas cobertas com graxa ou vaselina; tiras de 

papel alumínio ou de plástico metalizado fixadas ao redor do tronco das árvores; gel adesivo ao 

redor do tronco etc., são eficientes contra as formigas cortadeiras, porém, devem-se realizar 

vistorias e reparos constantes para prolongar a proteção às árvores. 

a.3. Captura e eliminação de Iças ou Tanajuras, na época de revoada. 

b) Controle cultural: 

b.1. Preparo do solo: Aração e gradagem: são importantes na eliminação de formigueiros 

quando realizados até quatro meses da revoada, pois a rainha deve estar a 20 cm de 

profundidade, podendo ser morta pelas lâminas do equipamento. 

b.2. Cultura armadilha: plantas como o gergelim, capim braquiarão, mamona ou batata-doce, 

plantadas nas bordas da cultura principal, servem como alimento alternativo ou mesmo como 

cultura armadilha, capaz de produzir efeito tóxico ou repelente para as formigas cortadeiras. 

b.3. Uso de faixas de vegetação nativa entre os talhões da cultura: as faixas de vegetação 

nativa reduzem a instalação de novos formigueiros na área, por servir de abrigo aos inimigos 

naturais das formigas, principalmente pássaros, contribuindo para a redução das populações 

desse inseto. 

c) Controle biológico: 

c.1. Preservar a fauna: as aves são importantes predadores de formigas cortadeiras no período 
de revoada. 
 
c.2. Os tatus e tamanduás escavam formigueiros para se alimentarem das formigas e da 
massa de fungo, matando o formigueiro. 
 
c.3. Sapos, Rãs, Lagartos, Aranhas, Ácaros e várias espécies de formigas predadoras também 
são importantes predadores e, portanto, devem ser preservados. 
 
c.4. Os fungos Metarhizium anisophiae e Beauveria bassiana são colonizadores de formigas 

cortadeiras e podem ser utilizados. 

c.5. Os parasitóides Neodohrniphora sp. e Myrmosicarius grandicornis auxiliam na redução da 
população de formigas cortadeiras. 
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d) Outras recomendações de controle: 
d.1. Para Quenquéns: são fáceis de controlar, pois os ninhos são superficiais. Basta 
desenterrá-los e destruí-los. O uso de substâncias eficazes para matar ovos e larvas, 
permitidas por esta normativa, podem ser utilizadas nesse momento para garantir o sucesso da 
operação. 
 
d.2. Para Saúvas: a injeção de grandes volumes de água, querosene, gás de cozinha ou gás 

de escapamento de trator pode ser usada. 

e) Formicidas: 

e.1. Formicidas à base de rotenona (Timbó) têm uso restrito e apenas devem ser usados se as 

medidas anteriores não forem eficazes. INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV deve ser consultada. 

e.2. Formicidas sintéticos são proibidos e condicionam a perda imediata da certificação: 

Brometo de metila, produtos clorados, carbamatos e piretróides sintéticos. 

 
 

SEÇÃO 04  
 

NORMAS PARA O PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS 
 
4.1. APRESENTAÇÃO 

As presentes normas técnicas têm como objetivo regulamentar a situação dos produtos 

processados orgânicos junto ao INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV, servindo como subsídio para a 

certificação da oferta de produtos processados comercializados sob o controle do INSTITUTO 

CHÃO VIVO - ICV, bem como orientação para as futuras demandas sobre os princípios a 

serem obedecidos para garantir a manutenção da qualidade das matérias-primas orgânicas e 

do produto final, bem como o respeito ao consumidor e ao meio ambiente. 

O primeiro requerimento para o processamento orgânico do INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV é o 
estabelecimento do acate à legislação vigente no país (Normas de Vigilância Sanitária, do 
Ministério da Saúde, lei 10.831 de dezembro de 2003 e demais dispositivos que a 
regulamentam. A unidade de processamento deverá contar também com o alvará de 
funcionamento e o certificado ambiental, e outros documentos pertinentes. 
 
4.2. COMPOSIÇÃO DOS PRODUTOS PROCESSADOS ORGÂNICOS 
  
a) Para produtos que contenham ingredientes, incluindo aditivos, que não sejam orgânicos 
aplicam-se as seguintes regras ( conforme Art.120 da IN 19/09): 
 
I - para produtos com 95% ou mais de ingredientes orgânicos, deverão ser identificados os 
ingredientes não orgânicos e poderão utilizar o termo “ORGÂNICO” ou “PRODUTO 
ORGÂNICO”; 
II - para produtos com 70% a 95% de ingredientes orgânicos, os rótulos deverão identificar 
esses ingredientes orgânicos e apresentar os dizeres: “PRODUTO COM INGREDIENTES 
ORGÂNICOS”; e 
III - os produtos com menos de 70% de ingredientes orgânicos não poderão ter nenhuma 
expressão relativa à qualidade orgânica. 
OBS: Água e sal adicionados não devem ser incluídos no cálculo do percentual de 
ingredientes orgânicos. 
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b) Serão considerados orgânicos os produtos compostos que apresentarem um mínimo de 
95%, em peso, de ingredientes orgânicos certificados. 
 
c) Ingredientes não-orgânicos (quando não hajam similares orgânicos disponíveis) e aditivos 

poderão representar no máximo 5% em peso do produto final considerado orgânico. 

d) A aprovação do uso de ingredientes ou aditivos não orgânicos nos alimentos processados 

orgânicos se dará quando estes sejam indispensáveis na elaboração do produto final e fica 

sujeita à apresentação de documentos que comprovem a fonte de origem do ingrediente ou 

aditivo e a impossibilidade de que estes sejam produzidos organicamente.  

e) Quando um ingrediente de origem orgânica não esteja disponível na qualidade e quantidade 

adequadas, o INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV pode autorizar o uso de matéria-prima 

convencional, sujeita a revisões periódicas e a re-avaliações. Estes materiais não deverão ser 

geneticamente modificados.  

f) Água potável e sal são ingredientes permitidos sem restrições e não serão incluídos no 

cálculo do percentual de ingredientes orgânicos.  

g) Ervas e condimentos são aceitos na composição dos produtos orgânicos e considerados 

como temperos, quando o percentual destes for inferior a 2% do peso final do produto. 

h) Minerais (incluindo micro elementos), vitaminas e ingredientes similares só serão permitidos 

se houver requerimento legal ou onde se comprove a existência de severas deficiências 

nutricionais. 

i) Os produtos compostos que apresentarem 70% a 95% de ingredientes orgânicos serão 

considerados “produtos com ingredientes orgânicos”, devendo constar nos rótulos as 

proporções dos ingredientes orgânicos e não orgânicos. 

j) É proibida a utilização de organismos geneticamente modificados (OGM‟s) ou seus derivados 

nos ingredientes, aditivos e coadjuvantes de fabricação.  

l) Os aditivos e auxiliares de processo permitidos e tolerados, assim como as limitações de seu 

uso, encontram-se nas listas do Anexo 02 deste manual, de acordo com exigências do 

mercado interno. 

m) Os tipos e as quantidades de aditivos, auxiliares de processo e outros produtos de origem 

não orgânica contidos no produto processado devem ser explicitados no rótulo do produto. 

n) Não é permitido utilizar embalagens que deixem resíduos que possam vir a contaminar os 

alimentos.  

4.3. PROCEDIMENTOS PERMITIDOS E RECOMENDADOS 

a) Em unidades de processamento orgânico devem ser cumpridas as disposições contidas no 

Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos 

Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas 

Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos, 

conforme a Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002, publicado no D.O.U de 

23/10/2002. 
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b) O processamento dos alimentos deve ser realizado de modo que mantenha seu valor 

nutricional. 

c) O método de processamento deverá ser escolhido sempre com o intuito de limitar a 

quantidade de aditivos e coadjuvantes de processo. Os métodos de processamento permitidos 

são:  

c.1. físico ou mecânico 

c.2. biológico 

c.3. defumação 

A defumação somente poderá ser realizada mediante a utilização de madeiras obtidas de 

manejo sustentável ou fonte renovável e que não produzam substâncias tóxicas durante o 

processo de combustão (conforme Art. 08 da IN 18 de 28 de maio de 2009). 

c.4. extração 

A extração será possível utilizando-se água, etanol, óleos animais ou vegetais, vinagre, dióxido 

de carbono, ácidos de nitrogênio ou carboxílicos. A extração deve ser feita com substâncias 

classificadas como aptas para alimentação humana e ser apropriada para o uso a que se 

destina                 

c.5. precipitação 

c.6. filtração 

Estão restringidas as técnicas de filtração que reagem quimicamente ou modifiquem os 

alimentos orgânicos em sua base molecular. O equipamento de filtração não deve conter 

asbesto ou substâncias que afetem negativamente o produto 

d) Os métodos de irradiação e microondas são proibidos.  

e) Também é vedado o uso de microrganismos modificados por engenharia genética e seus 

produtos. 

f) Somente será permitido utilizar aditivos e auxiliares tecnológicos para algumas das seguintes 
finalidades: 
 

f.1. Manter o valor nutritivo dos produtos; 

f.2. Melhorar a qualidade de conservação e estabilidade dos produtos; 

f.3. Dar aos produtos uma composição, consistência e aspecto aceitáveis. 

g) Esses aditivos e auxiliares tecnológicos serão tolerados nos seguintes casos: 
 

g.1. Quando não existir a possibilidade de se elaborar um produto similar; 

g.2. Quando não for empregada dose maior do que a permitida; 
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g.3. Quando não forem utilizados apenas para facilitar e reduzir o tempo de processamento, 

melhorar a manipulação, aumentar o aroma, cor e valor nutritivo perdidos durante o processo. 

4.4. PROCESSAMENTO PARALELO (ORGÂNICO/NÃO ORGÂNICO) 
 
a) No caso de operações de processamento de produtos orgânicos e não orgânicos na mesma 

unidade, esta deverá contar com um sistema que assegure a separação de matérias-primas e 

dos produtos finais. Também deverá contar com um sistema de documentação relativa à 

produção e armazenamento, onde haja distinções claras entre produção certificada e não 

certificada. 

b) As máquinas e equipamentos utilizados para o processamento de produtos orgânicos 

deverão estar comprovadamente livres de resíduos de produtos não orgânicos.   

c) O processamento dos produtos orgânicos deverá ser realizado de forma separada dos 
não-orgânicos, em áreas fisicamente separadas ou, quando na mesma área, em momentos 

distintos.  

4.5. HIGIENIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE PROCESSAMENTO 
a) O encarregado da unidade de processamento de alimentos deverá tomar todas as medidas 

necessárias para prevenir a contaminação dos produtos orgânicos, incluindo os processos de 

limpeza e desinfecção do equipamento e das instalações. 

b) As máquinas e os equipamentos utilizados no processamento dos produtos orgânicos 

deverão estar comprovadamente limpos de resíduos contaminantes ou não orgânicos. 

d) A higiene no processamento dos produtos orgânicos será fator decisivo para o 

reconhecimento de sua qualidade. Para efeito de certificação, as unidades de processamento 

devem cumprir as exigências contidas nesta Norma e nas legislações vigentes específicas. 

e) A higienização das instalações e dos equipamentos deverá ser feita com produtos 

biodegradáveis, e caso esses produtos não estejam disponíveis no mercado, deverá ser 

consultada o INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV.  

f) Exige-se que se cumpra um programa de saneamento de acordo com os códigos de saúde 

municipais, estatais e federal. Esses programas devem proporcionar saneamento apropriado 

para: 

f.1. O exterior das instalações (lixeiros e áreas de coleta de dejetos, armazenagem de 

equipamento sem uso, áreas verdes e áreas de estacionamento). 

f.2. O interior das instalações (incluindo áreas de processamento, envase e armazenagem de 

matéria-prima e produto processado). 

f.3. Equipamento de processamento e envase (programas para prevenir fungos, mofo e 

bactérias não desejáveis). 

f.4. Higiene do funcionário, incluindo o saneamento dos recintos para refeição, áreas de 

descanso e banheiros. 
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4.6. MANEJO DE PRAGAS NAS UNIDADES DE PROCESSAMENTO 
a) Exige-se que a unidade de processamento conte com um “Plano ou programa para o 

manejo de pragas nas estruturas de processamento” e que deve realizar uma contínua 

vigilância e inspeção nas instalações para determinar a presença e atividade de qualquer praga 

de insetos ou roedores. A vigilância e inspeção também devem avaliar a eficácia das ações 

consideradas no programa de manejo de pragas. 

b) O emprego de boas práticas de manejo que incluem a limpeza e higiene adequadas, sem o 

uso de tratamentos químicos ou irradiação, constitui a principal forma de proteção dos 

alimentos orgânicos contra pragas. 

c) Os tratamentos recomendados são: barreiras físicas, som, ultra-som, luz, luz ultravioleta, 

armadilhas (incluindo armadilhas com feromônios, elétricas, adesivas e com iscas), controle da 

temperatura, atmosfera controlada e terra diatomácea. 

e) As pragas devem ser controladas utilizando os seguintes métodos, obedecendo à seguinte 

ordem de prioridade: 

e.1. Métodos preventivos para a destruição de hábitat e para evitar o acesso de pragas às 

instalações. 

e.2. Caso os métodos preventivos não sejam efetivos para combater as pragas, devem ser 

escolhidos os métodos mecânicos, físicos e biológicos. 

e.3. Uso de substâncias permitidas ou de uso restrito, que se encontram listadas no anexo 02.  

e.4. Uso de substâncias (não pesticidas) em armadilhas. 

f) São proibidas as práticas para o controle de pragas, que incluem, entre outros, as seguintes 

substâncias e métodos: 

f.1 Fumigação com óxido de etileno, brometo de metila, fosfina, gastoxin e similares, ou com 

outra substância que não esteja mencionada no Anexo 02 deste manual. 

f.2. Irradiação ionizante. 

g) O uso direto ou a aplicação de um método ou material proibido, torna o produto 

convencional. O encarregado da operação deverá tomar todas as precauções necessárias para 

prevenir a contaminação, incluindo a remoção dos produtos orgânicos das instalações de 

armazenagem ou processamento e as medidas para desinfetar o equipamento ou instalações. 

A aplicação de substâncias proibidas ao equipamento ou às instalações não deverá contaminar 

os produtos processados ou manipulados no recinto, nem deverá comprometer a integridade 

orgânica do produto que tenha sido manipulado ou processado. 

4.7. OUTRAS DISPOSIÇÕES 
a) Todos os ingredientes utilizados no processamento deverão ser armazenados de modo a 

prevenir todas as possíveis formas de contaminação com qualquer tipo de substâncias ou 

materiais. O controle de inventário de matérias-primas e de produtos elaborados deverá 

manter-se atualizado e acessível. Os lotes de matéria-prima e de produto processado deverão 

estar identificados no local de armazenagem. Deverá haver um procedimento e um 

responsável pela armazenagem e inventários nas instalações de processamento.  
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b) O produtor deve manter registros das quantidades e origens das matérias-primas orgânicas 

e não-orgânicas utilizadas, e da comercialização da sua produção, e apresentá-los ao 

INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV sempre que solicitado. 

c) Quando determinado pelo INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV, as unidades certificadas devem 

exigir e manter declarações, assinadas pelos seus fornecedores, da ausência de produtos 

geneticamente modificados nos insumos ou ingredientes fornecidos. 

d) O INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV poderá exigir da unidade de processamento de produtos 

orgânicos o detalhamento do processo de fabricação (fluxograma, incluindo tratamento e 

disposição final de resíduos gerados no processo), os registros de produtos, o projeto de 

análise de perigos, os pontos críticos de controle, qualidade e origem dos aditivos utilizados, 

controle de número de lotes, e outras informações necessárias para garantir as boas 

características dos processados e da operação de processamento.  

e) O impacto ambiental causado pelo uso de embalagens deverá ser minimizado. Deverá ser 

evitado o uso desnecessário de material de empacotamento. Materiais biodegradáveis, 

recicláveis e reutilizáveis deverão ser utilizados sempre que possível.   

f) As fontes de contaminação deverão ser identificadas e evitadas. 

g) O encarregado da unidade de processamento deverá fornecer uma descrição dos principais 

poluentes e contaminantes existentes na área e mencionar as medidas tomadas para evitar 

contaminação. 

SEÇÃO 05  

NORMAS PARA O MANEJO PÓS-COLHEITA, EMBALAGEM, ARMAZENAMENTO E 
TRANSPORTE 

 
7.1. INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV exige que todas as instalações referentes à recepção de 
produtos do campo, áreas de limpeza e classificação, e áreas de armazenagem de produtos 
orgânicos sejam passíveis de inspeção. 
 
a) Nenhum material ou substância proibida pelas normas de produção orgânica podem estar 
nesses ambientes, temporária ou permanentemente. 
 
7.2. Os materiais utilizados para embalagem ou envase de produtos orgânicos devem ser 
preferencialmente biodegradáveis. Não havendo disponibilidade destes, permite-se a utilização 
de materiais comerciais, desde que comprovadamente isentos de substâncias proibidas pelas 
normas. 
 
a) A re-utilização de qualquer material para embalagem ou envase está condicionada ao 
emprego de métodos de lavagem e higienização, de forma a evitar agentes patogênicos ou 
outras substâncias contaminantes. 
 
7.3. As embalagens usadas no processo de transporte e venda dos produtos orgânicos devem 
ser impermeáveis, de forma a isolar a atmosfera interna da embalagem da atmosfera externa, 
visando garantir a integridade dos produtos orgânicos certificados pelo INSTITUTO CHÃO 
VIVO - ICV. 
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7.4. O sistema de transporte empregado deve preservar as características e qualidades dos 
produtos orgânicos. 
 
a) Não se permite o transporte de produtos orgânicos juntamente com produtos convencionais. 
Caso não exista outra alternativa, exige-se um sistema separação que garanta a integridade 
dos produtos orgânicos, autorizado pelo INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV. 
 
7.5. O INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV indica que, para o manejo pós-colheita e/ou 
armazenamento dos produtos orgânicos, utilize-se das seguintes condições: 
a) Temperatura ambiente; 
 
b) Ambiente ventilado com aeração forçada; 
 
c) Refrigeração e Congelamento; 
 
d) Controle de umidade; 
 
e) Em gelo à base de água potável; 
 
f) Atmosfera controlada; 
g) Imersões em água quente. 
 
7.6. O uso de inibidores sintéticos de brotação, aceleradores de brotação ou reguladores de 
crescimento em pós-colheita está proibido, salvo as exceções descritas no anexo 02.  
 
7.7. O manejo e controle de pragas e enfermidades nas fases de limpeza, seleção, 
classificação, embalagem, armazenamento e transporte de produtos orgânicos devem estar de 
acordo com as disposições contidas nesta normativa e em conformidade com os métodos, 
práticas, materiais e substâncias relatadas no anexo 02 deste manual. 
 
7.8. Devem ser adotadas medidas administrativas e de controle de qualidade, segundo os 
seguintes indicadores: 
 
a) Documentar e arquivar todos os procedimentos e registros de inspeções; 
 
b) Registrar as operações de limpeza de instalações, equipamentos, materiais e meios de 
transporte, contendo informações sobre a data, métodos e produtos utilizados. 
 
c) Manter registros do armazenamento, visando auxiliar o processo de inspeção, identificando 
o campo de origem do produto, data, quantidade (entrada e saída), número do lote (se existir) e 
destino do produto. 
 

d) Deve-se manter um sistema de registro de todos os produtos ou substâncias aplicados aos 

produtos orgânicos no processo de pós-colheita, informando o nome, marca, origem da 

aquisição, data de aplicação, método de aplicação e local. Este procedimento se aplica 

também às aplicações ou tratamentos de ambientes e arredores. 

e) Os registros da operação do sistema de transporte dos produtos orgânicos devem conter: 
e.1. Nome do produto; 

e.2. Identificação do produto como orgânico; 

e.3. Número do lote ou outro método de controle que permita rastreabilidade; 
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e.4. Nome do proprietário ou responsável. 

e.5. Quantidade do produto; 

e.6. Destino da carga. 

 
 

SEÇÃO 06  
 

NORMAS PARA A ROTULAGEM E ETIQUETAGEM 
 

 O INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV exige que todos os produtos orgânicos certificados sob sua 
orientação e controle devem ser adequadamente identificados, embalados, rotulados e 
etiquetados, visando preservar a sua qualidade e garantir a diferenciação do produto no 
mercado. 
 
8.1. Para que um produto orgânico possa ser rotulado ou etiquetado como tal, deve ter 

cumprido com os seguintes requisitos: 

a) Ser obtido segundo os princípios detalhados nas normas e regulamentos do INSTITUTO 

CHÃO VIVO - ICV. 

b) O período de conversão tenha sido respeitado no processo produtivo. 

c) O manejo do sistema de produção foi executado de acordo com as normas técnicas. 

d) O manejo e controle sanitário seguiram as recomendações descritas nas normas. O 

eventual uso de substâncias respeitou as disposições apresentadas no anexo 01 deste manual 

e nas normativas de produção orgânica. 

e) O produto está livre de organismos geneticamente modificados (OGM‟s) e nem foi 

submetido a radiações ionizantes. 

f) O produto foi submetido aos sistemas de controle de qualidade exigidos pelo INSTITUTO 

CHÃO VIVO - ICV, e a identificação do selo de conformidade orgânica brasileira e a marca de 

qualidade do INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV está apresentado no rótulo ou etiqueta. 

8.2. A pessoa física ou jurídica, legalmente responsável pela produção ou processamento do 

produto deverá ser claramente identificada no rótulo, conforme segue:  

a) Produtos de um só ingrediente poderão ser rotulados como "produto orgânico” desde que 

certificado; 

b) Produtos compostos de mais de um ingrediente, incluindo aditivos, em que nem todos os 

ingredientes sejam de origem certificada orgânica, deverão ser rotulados da seguinte forma: 

b.1. Os produtos compostos que apresentarem um mínimo de 95% de ingredientes de origem 

orgânica certificada serão rotulados como “produtos orgânicos” ou somente “orgânico” e 

deveram identificar os ingredientes não orgânicos utilizados; 
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b.2. Os produtos compostos que apresentarem de 70% a 95% de ingredientes de origem 

orgânica certificada serão rotulados como “produtos com ingredientes orgânicos”, devendo 

constar nos rótulos as proporções dos ingredientes orgânicos e não orgânicos; 

b.3. Os produtos compostos que não atenderem as exigências contidas nas alíneas b.1 e b.2, 

anteriormente mencionadas, não serão rotulados como orgânicos. 

Obs.: Água e sal adicionados, não poderão ser incluídos no cálculo do percentual de 

ingredientes orgânicos; 

8.3. Todas as matérias-primas deverão estar listadas no rótulo do produto em ordem de peso 

percentual, informando: 

a) Lista dos materiais de origem certificada orgânica; 

b) Lista dos materiais de origem não orgânica (se for o caso). 

c) Lista dos aditivos, com nomes completos. 

d) Quando o percentual de ervas e condimentos for inferior a 02%, esses poderão ser 

identificados apenas como "temperos", não sendo necessário especificar a porcentagem. 

e) Os ingredientes ou produtos de extrativismo sustentável orgânico usados como matéria 
prima devem entrar na contagem de ingredientes orgânicos. 
 
d) Ingredientes ou produtos originários de extrativismo convencional devem entrar na contagem 
de produtos não orgânicos. 
 
8.4. Não deve ser usado termos semelhantes a “produtos livres de OGM’s” nos rótulos ou 

etiquetas dos produtos orgânicos. Permite-se apenas referir-se a métodos de produção, que 

subentendam ausência de OGM‟s. 

8.5. Para a utilização do Selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica 

(Produto Orgânico Brasil) deve observar as seguintes condições:  

As cores de referência são: 

Colorida: preto (100% K) e verde (100% C + 100% Y); 

Preto e cinza: cinza (preto 30%); 

Preto: (100%) 

O tipo de letra utilizado para a indicação será helvética neue bold. 

8.5.1 - Para garantir a integridade do selo deve-se obedecer aos seguintes requisitos: 

a) Um fio de contorno preto deve delimitar irregularmente a figura, acompanhando seu 

desenho, com o fundo que preenche o seu interior em cor branca; 

b) A área delimitada em volta do selo, não poderá ser aplicada quaisquer desenhos, fotos 

ou textos; 
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c) O fundo deve ser transparente permitindo que cor do rótulo prevaleça; 

d)  Identificação do sistema de avaliação da conformidade orgânica (certificação por 

auditoria pode ser nas cores preta ou branca, de forma a permitir a melhor visualização; 

e) O selo deve ser aplicado próximo ao nome em destaque do produto, buscando não 

poluir nem encobrir nenhuma informação do rótulo ou embalagem. 

 
8.6 - Se a utilização da marca em diversos tipos de rotulagem exigir uma redução, a sua 

dimensão mínima será: 

a) Marca com uma única indicação: 25 mm de diâmetro, no mínimo. 

 

 

SEÇÃO 07  

NORMAS DE CARÁTER LEGAL, SOCIAL E TRABALHISTA 
 

As exigências para a certificação/avaliação da conformidade da cadeia produtiva orgânica do 

INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV, vão além do atendimento às normas e regulamentos da 

Entidade e a legislação brasileira para produtos orgânicos (lei Federal 10.831/03), tendo 

também que atender as outras legislações vigentes, sejam elas: ambientais, sociais ou 

trabalhistas. 

O INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV, de acordo com a visão holística do agroecossistema e da 

qualidade de vida do ser humano, estabelece que: 

a) O projeto orgânico certificado, seja uma propriedade ou uma empresa, deve primordialmente 

zelar pela qualidade de vida de seus funcionários e suas famílias, devendo os mesmos ter 

acesso à água potável, alimentação adequada à função desempenhada, educação e serviços 

de transporte e saúde de qualidade. 

b) Condições adequadas de trabalho, salários justos conforme preconiza a legislação 

trabalhista vigente no país onde está localizado o projeto a ser certificado, sem discriminação 

de cor, sexo e religião. 

c) Deve-se cumprir com as convenções internacionais vigentes, como a OIT (Organização 

Internacional do Trabalho) e outras similares. 

d) Quanto ao trabalho de menores (14 a 18 anos) somente será permitido se for através do 

regime familiar, com a tutela do pai ou do responsável, e resguardando o direito ao acesso a 

escola e ao lazer, conforme Estatuto da Criança e do Adolescente e a Declaração dos Direitos 

Infantis das Nações Unidas. 
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e) Os documentos referentes a vínculos empregatícios, incluindo a remuneração praticada, são 

sigilosos e deverão obrigatoriamente ser entregues a Gerência de Avaliação da Conformidade 

do INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV. 

f) É proibido o trabalho involuntário dentro do projeto certificado, ou ser praticado pelo 

responsável pela unidade certificada. O projeto certificado ou seu responsável, que tiver outra 

unidade de produção convencional ou produção paralela, terá obrigatoriamente que atender às 

recomendações descritas anteriormente. Caso contrário, não poderá ser certificado, mesmo 

sendo distintos os projetos. 

g) O projeto a ser certificado, seja uma propriedade agrícola ou uma empresa, deve ter um 

programa de capacitação continuada que aborde temas, como: educação ambiental, terapias 

alternativas para controle do estresse, motivação profissional e reciclagem operacional, dentre 

outros temas que busque a eficiência profissional e a melhoria da qualidade de vida de todos 

os agentes envolvidos em toda a rede de produção orgânica. 

h) Quanto às questões ambientais, deve-se respeitar o que preconiza o código florestal, dentre 

outras que resguardam a proteção dos recursos naturais do planeta. 

i) Os casos omissos nestas diretrizes devem ser remetidos aos órgãos competentes para 

dirimir sobre o assunto, como também à consulta a legislação pertinente vigente.  
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GLOSSÁRIO DE TERMOS 
As definições das palavras e expressões, apresentadas abaixo, se restringem apenas ao 

entendimento das mesmas no contexto deste documento. 

A 

Aditivo: Qualquer substância que não se consome normalmente como alimento, nem que se 
usa normalmente como ingrediente típico do alimento, com ou sem valor nutritivo, cuja adição 
intencional ao alimento com finalidade tecnológica (inclusive sensorial) na fabricação, 
elaboração, embalagem, empacotamento, transporte ou armazenamento, leve, ou de certa 
forma, espera-se que possa levar (direta ou indiretamente) a que ele mesmo ou seus 
subprodutos cheguem a ser um complemento do alimento ou afetem suas características. Pela 
legislação brasileira, são classificados em: 

 Corante: a substância que confere ou intensifica a cor dos alimentos; 

 Aromatizante: a substância ou mistura de substâncias, possuidoras de propriedades 
odoríferas ou sápidas, capazes de conferir ou intensificar o aroma ou sabor dos alimentos, 
incluídas as bebidas; 

 Conservador: a substância que impede ou retarda a alteração dos alimentos provocada 
por microrganismos ou enzimas; 

 Antioxidante: a substância que retarda o aparecimento de alteração oxidativa nos 
alimentos; 

 Estabilizante: a substância que favorece e mantém as características físicas das emulsões 
e suspensões; 

 Espumífero e antiespumífero: a substância que modifica a tensão superficial dos 
alimentos líquidos; 

 Espessante: a substância capaz de aumentar, nos alimentos, a viscosidade de soluções, 
emulsões e suspensões; 

 Edulcorante: a substância orgânica artificial, não glicídica, capaz de conferir sabor doce 
aos alimentos; 

 Umectante: a substância capaz de evitar perda de umidade dos alimentos; 

 Antiumectante: a substância capaz de reduzir as características higroscópicas dos 
alimentos; 

 Acidulante: a substância capaz de comunicar ou intensificar o gosto acídulo dos alimentos. 

 Auxiliares de Processo ou Coadjuvantes de Fabricação – incluem os aditivos 
necessários ou auxiliares às tecnologias de processamento dos alimentos e as substâncias 
utilizadas nestes processamentos que terão contato com o alimento, mas não deverão 
fazer parte de sua composição final, a não ser em níveis de traços.  

Acreditação: Procedimento pelo qual um organismo com autoridade reconhecida outorga um 

reconhecimento formal que outro organismo ou uma pessoa é competente para cumprir tarefas 

específicas. 

Adubo verde: Matéria orgânica adicionada ao solo através do cultivo e incorporação de uma 

espécie de cobertura, geralmente leguminosa ou gramínea. 

Agentes de controle biológico: Organismos vivos utilizados para regular ou eliminar a 

população de outros organismos potencialmente danosos às plantas ou animais. 
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Agricultura Orgânica: Modelo de produção agrícola, do ramo da Agroecologia, que não utiliza 

produtos ou processos de produçãoa que possam gerar alimentos contaminados e de baixo 

valor biológico. Se baseia no uso racional do solo; em adubações orgânicas de origem vegetal 

ou animal; em rotações e consorciações de culturas e criações; no uso de produtos alternativos 

e homeopáticos para controle da pragas, doenças e parasitas; No uso de produtos em pós-

colheita que não deixem resíduos nos alimentos processados; no comércio justo; no respeito 

aos trabalhadores e suas famílias e na preservação plena dos ecossistemas naturais. 

Agroecologia: Ciência que estuda e aplica conceitos e princípios ecológicos ao desenho e 

manejo de agroecossistemas sustentáveis. 

Agroecossistema: Um sistema de produção agropecuária, compreendido como um 

ecossistema. 

Atividades produtivas: Sistema de produção específico de um produto, que no conjunto 

compõem o sistema de produção de uma unidade produtiva. 

Auditoria: Verificação da conformidade de determinados padrões, princípios e regulamentos. 

Auto-sustentação: Processo de gestão do sistema de produção em que se prioriza a 

utilização dos recursos internos da propriedade ou unidade de produção, com vistas a obter o 

máximo de independência de recursos externos a elas. 

 

B 
Banco de sementes do solo: Total de sementes presentes no perfil do solo, nativas ou 
exóticas introduzidas de fora da área. 
 
Biodiversidade: É a variedade de formas de vida e tipos de ecossitemas numa 
determinada região. Inclui a diversidade genética intra-específicas, a diversidade inter-
específica e a diversidade de ecossistemas. 
 
Biomassa: A massa de toda matéria orgânica em um determinado sistema, em um dado 
momento no tempo. 
Biomassa microbiana do solo: A massa de microrganismos presentes numa determinada 
área ou volume de solo, num dado momento no tempo. 
 
Biota ou Biologia do solo: Toda diversidade de espécies de microrganismos presentes no 
solo. 
 
C 
Cadeia produtiva: Todo processo produtivo de um produto orgânico, desde sua origem até 
a entrega final ao consumidor, envolvendo planejamento, produção ou criação, colheita ou 
abate, beneficiamento, processamento, embalagem, transporte e venda. 
 
Certificação/Avaliação da Conformidade: Procedimento através do qual um organismo 
assegura que um processo claramente identificado tenha sido metodologicamente aprovado 
e adequadamente executado, assegurando a qualidade do produto obtido. 
 
Certificado: Documento emitido por um organismo certificador, declarando que uma 
operação está de acordo com as normas de produção ou processamento orgânico. 
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Ciclos naturais: Ciclos de nutrientes e minerais nos agroecossistemas, que tem efeitos na 
produtividade da área. Os ciclos naturais envolvem os solos, as águas, as plantas e os 
animais. 
 
Coadjuvantes de processamento: Qualquer substância ou material, não incluindo 
aparatos e utensílios, que não é consumido por si mesmo como ingrediente de um alimento. 
Cumpre com certos propósitos técnicos durante o processamento de alimentos. 
 
Cobertura viva: Uma cultura de cobertura que é plantada na mesma área da cultura 
principal, intercalada no espaço ou no tempo. Geralmente utiliza-se de ervas espontâneas e 
espécies de adubos verdes (leguminosas ou gramíneas). 
 
Comunidade: Todos os organismos que vivem juntos em um determinado local. 
 
Comunidade rural: Grupos de pessoas e famílias que residem num mesmo local 
(microbacia, vila ou distrito). 
 
Consumidor: (1) Um organismo que ingere partes ou produtos de outros para obter sua 
energia alimentar. (2) Pessoa ou população que consome alimentos para sua manutenção 
física. 
 
Contaminação: Poluição de um produto orgânico, do solo, da água ou do ar. Insere o 
contato com qualquer material que  torne impróprio para a certificação orgânica de um 
produto. 
 
Convencional: Refere-se a todo sistema, que se baseie no modelo agroquímico de produção. 

Conversão: Mudança do sistema de manejo anterior para o manejo orgânico, também 
chamado de período de transição. Este período começa no início da aplicação do manejo 
orgânico e se estende até ao alcance pleno da estabilidade ecológica e eliminação de 
possíveis resíduos químicos advindos do manejo anterior. O tempo mínimo do período de 
transição é variável em função da natureza das atividades, do mercado e das organizações 
certificadoras. 
 
Corredor biológico: Faixas de vegetação nativa mantidas para interligação entre reservas 
florestais, matas e outras áreas de preservação permanente, para permitir livre 
movimentação e acesso de animais no seu habitat natural. 
 
Corredor de refúgio: Faixas de ervas espontâneas, mantidas no agroecossistema, entre e 
dentro das áreas de produção, como forma de abrigar insetos predadores e manter um 
ambiente propício para a multiplicação de microrganismos benéficos às plantações e aos 
animais. 
 
Credenciador: Organização responsável para conferir credibilidade ao exercício da 
atividade de certificação. 
 
Critério: Um meio para julgar se um princípio foi adequadamente cumprido ou não. Pode 
ser avaliado de forma plena (aprovação ou exclusão) ou em escala de intensidade no 
atendimento do respectivo princípio. 
 
Cultivos em Faixa: Desenho das áreas cultivadas, implantadas em faixas intercalares entre 
espécies comerciais ou entre estas e a vegetação espontânea do local. 
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D 
Diversidade: (1) O número ou variedade de espécies em um local, comunidade, 
ecossistema ou agroecossistema. (2) O grau de heterogeneidade dos componentes bióticos 
de um ecossistema ou agroecossistema. 
 
Diversidade genética: Significa a variabilidade entre os organismos vivos de ecossistemas 
agrícolas, florestais ou aquáticos, incluindo a diversidade inter e intra-específicas. 
 
Etiquetagem: Representação escrita, pintada ou impressa colocada no produto, em sua 
embalagem ou em torno deste. 
 
Diversidade biológica ou Diversidade ecológica: (1) A variabilidade entre organismos 
vivos de todas as origens, incluindo terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e 
complexos ecológicos dos quais fazem parte; isto inclui diversidade dentro da espécie, entre 
espécies e, entre espécies e seu ecossistema. (2) O grau de heterogeneidade da 
composição de espécies, potencial genético, estrutura espacial vertical ou horizontal, 
estrutura trófica, funcionamento ecológico e mudança no tempo, de um ecossistema ou 
agroecossistema. 
 
Diversificação: Forma pela qual se opera num agroecossistema, visando aumentar a 
diversidade biológica ou ecológica existente. 
 
E 
Ecossistema: Uma comunidade de plantas e animais, e seu ambiente físico, que funcionam 
juntos, de forma complementar, formando uma unidade interdependente. 
 
Engenharia genética: Técnicas de biologia molecular pela qual o material genético de 
plantas, animais e microrganismos é alterado de uma forma que não seria possível por 
meios naturais de reprodução e recombinação. Estas técnicas incluem DNA recombinente, 
fusão celular, micro e macro encapsulação, deleção ou duplicação de genes, mudança de 
posicionamento de genes e clonagem animal. Não estão incluídas neste termo, técnicas de 
seleção, conjugação, fermentação, hibridação, fertilização „in vitro‟ e culturas de tecido. 
 
Equilíbrio ecológico: Uma condição caracterizada por um equilíbrio geral no processo de 
modificação de um ecossistema, que resulta em estabilidade relativa da estrutura e função, 
apesar de haverem modificações e perturbações constantes, em pequena escala. 
Geralmente o termo se aplica aos insetos e microrganismos atuantes num sistema de 
produção. 
 
Ervas espontâneas: Espécies de plantas que se originam da área de cultivo, podendo ser 
espécies nativas ou exóticas já estabelecidas no banco de sementes do solo. 
 
Ervas nativas: Espécies nativas de plantas ocorrentes dentro das áreas cultivadas. 
 
Espécies ameaçadas: Qualquer espécie que pode chegar ao perigo de extinção dentro de 
um futuro previsível, no todo ou em parte de seus ambientes naturais. 
 
Espécies em extinção: Qualquer espécie que está em perigo de extinção dentro de um 
futuro previsível, no todo ou em parte de seus ambientes naturais. 
 
Espécies nativas:  Espécies que se apresentam naturalmente na região, originadas da 
própria área. 
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Espécies exóticas:  Espécies introduzidas na região, que não são nativas ou originadas da 
própria área.  
 
F 
Fator abiótico: Um componenente não vivo do ambiente, como solo, nutrientes, luz, fogo 
ou umidade. 
 
Fator biótico: Um aspecto do ambiente relacionado com organismos vivos e suas 
interações. 
 
G 
Genótipo: A informação genética de um organismo considerada como um todo. 
 
H 
Habitat: O ambiente particular, caracterizado por um conjunto específico de condições 
ambientais, no qual ocorre uma determinada espécie. 
 
Húmus: A fração de matéria orgânica, resultante da decomposição e mineralização de 
material orgânico. 
 
I 

Ingrediente: Toda matéria-prima alimentar ou substância comestível, incluindo aditivos de 
alimentos, utilizada na fabricação ou preparo de um alimento e presente no produto final. 

Inspeção: Visita a um lugar para verificar que o desempenho de uma operação está de 
acordo com as normas de produção ou processamento. 
 
Inspetor: Pessoa designada pela certificadora para efetuar a inspeção de um cliente. 
 
M 
Monocultura: Cultivo de uma única espécie num mesmo agroecossistema. Para efeito 
desta normativa, o cultivo de uma espécie única intercalada com zonas ou faixas de 
vegetação nativa, de forma a não comprometer a biodiversidade e a estabilidade ecológica 
do local descaracteriza o caráter monocultural e é permito pela chão vivo. 
 
Manejo orgânico: Manejo operativo dos recursos naturais da unidade de produção, de 
acordo com as normas técnicas da agricultura orgânica. 
 
Micorriza: Ligações fúngicas simbiontes com raízes de plantas, através das quais os fungos 
fornecem água e nutrientes a uma planta e ela fornece açúcares aos fungos. 
 
Mineralização: O processo pelo qual os resíduos orgânicos são decompostos para liberar 
nutrientes minerais que podem ser utilizados pelas plantas. 
 
Mosaico: A diversidade de estágios de sucessão presentes em uma área específica. 
 
O 
Orgânico: Se refere aos produtos e ao sistema de produção descrito nestas normas. Não 
se aplica à química orgânica. 
 
Organismo: (1) Um indivíduo de uma espécie. (2) Um conjunto de sistemas inter-
relacionados, operando harmonicamente. 
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Organismo certificador: Organismo que opera um processo de certificação/avaliação da 
conformidade. 
 
Organismos geneticamente modificados ou OGM’s: Organismos biológicos que tenham 
sido induzidos a ter alterações genéticas, mediante técnicas de Engenharia genética. 
 
P 
Padrões: Aquilo que serve de preceito ou norma para a avaliação. 
 
Paisagem: Um mosaico geográfico composto por ecossistemas que interagem como 
resposta à influência da interação dos solos, do clima, da topografia, da biota e das 
influências humanas em uma área. 
 
Período de conversão: Período de tempo que começa no início da aplicação do manejo 
orgânico e se estende até ao alcance pleno da estabilidade ecológica e eliminação de 
possíveis resíduos químicos advindos do manejo anterior, finalizando no momento da 
obtenção da certificação..  
 
Pequena propriedade: Pequena propriedade rural ou posse rural familiar é aquela explorada 

mediante o trabalho pessoal  o de sua família, admitida a ajuda eventual de terceiros e cuja 

renda bruta, seja no mínimo, 80% proveniente das atividades agrícola, agroflorestais ou 

extrativista, cuja área não supere: 

 150 ha, para os Estados da Amazônia Legal; 

 50 ha para os Estados situados no polígono das secas; 

 30 ha para qualquer outra região do país. 

 
População: Um grupo de indivíduos da mesma espécie que vive na mesma região 
geográfica. Também usado genericamente para referir-se a todas as pessoas do planeta. 
 
Princípio: Uma regra ou elemento essencial para o cumprimento correto do manejo 
orgânico dos sistemas produtivos. 
 

Processamento: É o conjunto de técnicas de transformação, conservação e envase de 

produtos de origem animal e/ou vegetal. 

 
Produção paralela: Qualquer processo produtivo em que se está produzindo, manipulando 
ou processando, simultânea e paralelamente, na mesma propriedade ou unidade sistemas 
orgânicos e convencionais. 
 
Produtividade: (1) Os processos e estruturas ecológicas em um agroecossistema que 
possibilitam a produção. (2) Rendimento da produção por unidade de área. 
 
Produto orgânico: Alimentos produzidos de acordo com as normas técnicas da agricultura 
orgânica, oriundos de áreas cultivadas, criações animais, extrativismo, processamento, 
pesca, dentre outros. 
 
Produtos químicos: Todos os fertilizantes, inseticidas, fungicidas, herbicidas, 
carrapaticidas, vermífugos e hormônios, de origem sintética, que se utilizam na agricultura. 
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Programa de certificação/avaliação da conformidade: Sistema operado pela certificadora 
para atestar que o sistema de produção está em conformidade com suas normas, 
regulamentos e processos administrativos. 
 
Propriedade familiar: Pequena propriedade rural ou posse rural familiar é aquela explorada 

mediante o trabalho pessoal  o de sua família, admitida a ajuda eventual de terceiros e cuja 

renda bruta, seja no mínimo, 80% proveniente das atividades agrícola, agroflorestais ou 

extrativista, cuja área não supere: 

 150 ha, para os Estados da Amazônia Legal; 

 50 ha para os Estados situados no polígono das secas; 

 30 ha para qualquer outra região do país. 

 
R 
Rastreabilidade: Possibilidade de um produto ser rastreado, ou seja, ser acompanhado nas 
suas diversas fases de geração ou obtenção. 
 
Rotação de cultura: Prática de alternar espécies ou famílias de plantas anuais ou bianuais 
numa área específica, como um modelo planejado objetivando romper o ciclo biológico de 
pragas e doenças ou para melhorar a fertilidade do solo. 
 
S 
Sazonalidade de preços: Variação dos preços pagos aos produtos agrícolas durante os 
meses do ano, provocada por variações climáticas (variação na oferta) e por oscilações do 
mercado (alteradas pela demanda). 
 
Selo de qualidade: Símbolo da certificadora que identifica um produto como certificado, de 
acordo com as normas e regulamentos da entidade. 
 
Sintético: Manufaturado por processos químicos e industriais. Pode incluir produtos que 
não existem na natureza ou uma simulação de produtos naturais (às vezes não extraídos de 
matérias primas naturais. 
 
Sistema de controle de qualidade: Procedimentos documentados que estão 
implementados e periodicamente auditados (inspecionados) para assegurar que a 
produção, manipulação, administração, acreditação e outros sistemas cumpram com os 
requerimentos específicos e que resultem em produtos de qualidade conhecida. 
 
Sistema orgânico de produção: Unidade de produção vegetal ou animal, de geração ou 
processamento de produtos ou insumos, em conformidade com as normas técnicas da 
agricultura orgânica. 
 
T 
Transgênicos: Vide Organismos Geneticamente Modificados ou OGM’s. 
 
U 
Unidade de produção ou Unidade Produtiva: Propriedade, área de criação animal, 
unidade de beneficiamento ou área de exploração extrativista, destinadas à obtenção de 
alimentos. 
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V 
Violação: Infração de um operador credendiado, frente às normas, procedimentos e 
obrigações contratuais com a certificadora. 
 
Z: Zona de isolamento ou de amortização: Área limítrofe claramente definida e 
identificável, que se estabelece para evitar o contato de áreas orgânicas com substâncias 
proibidas vindas de áreas adjacentes. 
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IV - ANEXO 01 
 

LISTA DOS PRODUTOS, INSUMOS, INGREDIENTES, COADJUVANTES, MÉTODOS E 
SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS PARA USO NO PROCESSO DE PRODUÇÃO ORGÂNICA VEGETAL E 
PROCESSAMENTO DO INSTITUTO CHÃO VIVO -ICV 

Todos os Insumos e práticas listadas abaixo são pertinentes a lei 10.831 de 23 de dezembro e 

demais dispositivos que a regulamentam. As descrições abaixo fazem menção a Instrução 

normativa e aos processos permitidos por cada uma. 

SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS AUTORIZADOS PARA USO EM FERTILIZAÇÃO E 

CORREÇÃO DO SOLO EM SISTEMAS ORGÂNICOS DE PRODUÇÃO, SOB O ESCOPO 

VEGETAL, DO INSTITUTO CHÃO VIVO - ICV 

Substâncias e 

Produtos 

Restrições, descrição, requisitos de composição e condições de 

uso 

Condições Gerais 

Condições adicionais para as 

substâncias e produtos obtidos de 

sistemas de produção não 

orgânicos 

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 

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 

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 

 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 
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como referência os 
parâmetros técnicos de 
recomendações regionais de 
forma a evitar possíveis 
impactos ambientais 

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. 

 

Adubos verdes   

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 

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 

Produtos 

derivados da 

aqüicultura e 

pesca 

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. 

Excrementos 

humanos e de 

animais 

carnívoros 

 Não aplicado a cultivos para 
consumo humano; 

 Bioestabilizado; 

 Não aplicado em adubação de 
cobertura na superfície do solo 
e parte aérea das plantas; 

 Uso proibido 
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Pós de rocha  
 Respeitados os limites máximos de 

metais pesados constantes no anexo 
VI 

Argilas  Desde que proveniente de 
extração legal 

 

Fosfatos de 

Rocha, 

Hiperfosfatos e 

Termofosfatos 

 

 

 

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 
estiverem inseridos os agricultores 
familiares em venda direta. 

Micronutrientes   

Sulfato de Cálcio 

(Gesso) 

 

 

 

 Desde que o nível de radiatividade 
não ultrapasse o limite máximo 
regulamentado. 

 Gipsita (gesso mineral) sem restrição. 

Carbonatos, 

óxidos e 

hidróxidos de 

cálcio e 

magnésio 

(Calcários e cal) 

 

 

Turfa  Desde que proveniente de 
extração legal. 

 

Algas Marinhas   Desde que proveniente de 
extração legal. 

 

Preparados 

biodinâmicos 
 

 

Enxofre 

elementar 

 

 

 Desde que autorizado pelo OAC ou 
pela OCS 

domésticos  Permitido somente com a 
autorização do OAC ou da 
OCS 

Inoculantes, 

microorganismo

s e enzimas 

 

 Desde que não sejam geneticamente 
modificados ou originários de 
organismos geneticamente 
modificados; 

 Desde que não causem danos à 
saúde e ao ambiente 
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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 

 

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 

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; 

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 

Escórias 

industriais de 

reação básica 

  Permitidas desde que autorizadas 
pelo OAC ou pela OCS. 

Sulfato de 

Magnésio ou 

Kieserita 

Sais de extração mineral. 

Permitidos desde que de origem 

natural. 
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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-1 DE 
MATÉRIA SECA) 

Arsênico 20 

Cádmio 0,7 

Cobre 70 

Níquel 25 

Chumbo 45 

Zinco 200 

Mercúrio 0,4 

Cromo (VI) 0,0 

Cromo (total) 70 

Coliformes Termotolerantes 

(número mais provável por grama de matéria seca –NMP/g de 
MS 

1.000 

Ovos viáveis de helmintos 

( número por quatro gramas de sólidos totais – n0 em 4g ST) 

1 

Salmonella SP Ausência em 10g de 
matéria seca 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: NPOICV 

Versão: 08 

Página 61 de 66 

Emissão: 04/2018 

 

NORMAS DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DO INSTITUTO 

CHÃO VIVO-ICV 

 

 

INSTITUTO CHÃO VIVO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE                                                      

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 

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 

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. 

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. 

Enxofre  Necessidade de autorização pelo OAC ou pela OCS. 

Caldas bordalesa e sulfocálcica  Necessidade de autorização pelo OAC ou pela OCS. 

Sulfato de Alumínio  Solução em concentração máxima de 1% 

Pó de Rocha 
Respeitados os limites máximos de metais pesados 

constantes no Anexo VI  

Própolis  

Cal hidratada  

Extratos de insetos  

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. 
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Sabão e detergente neutro e 

biodegradável 
 

Gelatina  

Terras diatomáceas  Necessidade de autorização pelo OAC ou pela OCS 

Álcool etílico  Necessidade de autorização OAC ou pela OCS 

Alimentos de origem animal e 

vegetal 
 Desde que isentos de componentes não autorizados por 

este regulamento técnico 

Ceras naturais  

Óleos vegetais e derivados 
 Desde que autorizado pelo OAC ou pela OCS; 

 Desde que isentos de componentes não autorizados por  
este regulamento técnico 

Óleos essenciais  

Solventes (álcool e amoníaco)  Uso proibido em pós-colheita.  Necessidade de 
autorização pelo OAC ou pela OCS.   

Ácidos naturais  Necessidade de autorização pelo OAC ou pela OCS.   

Caseína  

Silicatos de cálcio e magnésio 
Respeitados os limites máximos de metais pesados 
constantes no anexo VI 

Bicarbonato de sódio  

Permanganato de potássio  Necessidade de autorização pelo OAC ou pela OCS. 
Uso proibido em pós-colheita. 

Preparados homeopáticos e 

biodinâmicos 
 

Carbureto de Cálcio 
Agente de maturação de frutas 

 Necessidade de autorização pelo OAC ou pela OCS.  

Dióxido de carbono, gás de 

nitrogênio (atmosfera modificada) 

e tratamento térmico 

 Necessidade de autorização pelo OAC ou pela OCS. 

Bentonita  

Algas marinhas,farinhas e extratos 

de algas 

Desde que proveniente de extração legal. 

Desde que sem tratamento químico 

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 

Bicarbonato de potássio Necessidade de autorização pela OAC ou pela OCS. 

Óleo mineral 
Uso proibido em pós-colheita 
Necessidade de autorização pela OAC ou pela OCS. 

Etileno Agente de maturação de frutas. 

Fosfato de ferro 
Uso proibido em pós-colheita 
Uso como moluscicida 

Termoterapia 

 
 

Dióxido de Cloro  
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PRODUTOS PERMITIDOS PARA A HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
EMPREGADOS NO PROCESSAMENTO DE PRODUTO ORGÂNICO 

 
 

PRODUTOS PRODUTOS CONDIÇÕES DE USO 

Os produtos de que trata este anexo deverão ser utilizados de acordo com as 
boas práticas de manuseio e processamento descritos nos registros da unidade 

de produção orgânica 

Água  

Vapor  

Hipoclorito de sódio em solução 
aquosa 

 

Hidróxido de cálcio (Cal hidratada)  

Óxido de cálcio (Cal virgem)  

Ácido fosfórico  Uso exclusivo em leiterias. 

Ácido nítrico  Uso exclusivo em leiterias. 

Ácido cítrico  

Ácido acético  

Ácido lático  

Ácido Peracético  

Álcool etílico  

Permanganato de potássio  

Hidróxido de Sódio (Soda Cáustica)  

Peróxido de hidrogênio  

Carbonato de sódio  

Extratos vegetais ou essências 
naturais de plantas 

 

Micro-organismos (Biorremediadores)  

Sabões (potassa, soda)  

Detergentes biodegradáveis  

Sais minerais soluveis  

Oxidantes minerais  

Iodóforo e soluções à base de iodo  
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ADITIVOS ALIMENTARES E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA PERMITIDOS NO 
PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL ORGÂNICOS 

 

 

INS Nome Condições de uso 

400 Ácido algínico  

296 Ácido málico (D-,L- Regulador de Acidez 
para produtos de 
origem vegetal, 

excerto vinagres e 
fermentados acéticos 

300 Ácido ascórbico (L-)  

330 Ácido cítrico  

270 Ácido láctico (L-, D- y DL-)  

334 Ácido tartárico (L(+)-) 
 

Somente para 
vinhos, com limite 

máximo de 
0,15g/100mL 

406 Ágar  

401 Alginato de sódio  

402 Alginato de potássio Espessante e 
estabilizante 

 Aromatizantes Somente os naturais 

500ii Bicarbonato de sódio, carbonato ácido de sódio Fermento químico e 
regulador de acidez; 
para farinha de trigo 

com adição de 
aditivos o limite 

máximo é 4,5g/100g 

503ii Bicarbonato de Amônio, carbonato ácido de amônio  Fermento químico 

503i Carbonato de amônio  

170i Carbonato de cálcio  

504i Carbonato de magnésio, carbonato básico de 
magnésio 

 

501i Carbonato de potássio  

500i Carbonato de sódio  

407 
 

Carragena (inclui a furcelarana e seus sais de sódio e 
potássio),musgo irlandê 

 

901 Cera de abelha (branca e amarela  

331iii i Citrato trissódico, citrato de sódio  

509 Cloreto de cálcio  

511 Cloreto de magnésio  

508 Cloreto de potássio  

 Corantes 
 

Somente os naturais 
(não sintéticos) 

290 Dióxido de carbono  

220 Dióxido de enxofre, anidrido sulfuroso 
 

Somente para 
vinhos, com limite 

máximo de 
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0,01g/100g 

551 Dióxido de silício, sílica  

 Edulcorantes 
 

Somente os naturais 
(não sintéticos) 

428 Gelatina  

414 Goma arábica, goma acácia  

412 Goma guar  

410 Goma garrofina, goma caroba, goma alfarroba, goma 
jataí 

 

415 Goma xantan  

526 Hidróxido de cálcio  

   

524 Hidróxido de sódio  

322 Lecitinas  

440 Pectina, pectina amidada  

516 Sulfato de cálcio  

336ii Tartarato dipotássico, tartarato de potássio 
 

Somente para 
produtos de 

panificação, com 
limite máximo de 

0,5g/100g (expresso 
como ácido 

tartárico) 

   

 

COADJUVANTES DE TECNOLOGIA 

Produtos Condições de Uso 

Ácido sulfúrico  Agente de controle de microorganismos 
para leveduras utilizadas na produção de 

bebida alcoólica 

Ácido tartárico  

Albumina de ovo  

Álcool etílico  

Bentonita  

Caolin  

Cera de carnaúba  

Culturas de micro-organismos  

Ictiocola, cola de peixe  

Nitrogênio  

Oxigênio  

Perlita  

Terra diatomácea  

Taninos, ácido tânico Agente de floculação para tratamento de 
caldo de cana. Somente aqueles 

autorizados para uso em alimentos em 
regulamentos específicos publicados pelo 

órgão da saúde competente 
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PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO PERMITIDOS PARA USO EM CONTATO COM 
OS ALIMENTOS ORGÂNICOS 

 

Os produtos deverão ser utilizados de acordo com as boas práticas de 
manuseio e processamento descritos nos registros da unidade de produção 

orgânica 

Produto Limitações de Uso 

Ácido Acético  

Álcool Etílico (etanol)  

Álcool Isopropílico (isopropanol)  

Hidróxido de Cálcio (cal hidratada)  

Hipoclorito de Cálcio  

Óxido de Cálcio (cal virgem)  

Cloretos de cálcio (oxicloreto de cálcio, 
cloreto de cálcio e hidróxido de cálcio). 

Oxicloreto de cálcio e cloreto de cálcio 
são 

permitidos desde que não haja 
substitutos 

Dióxido de Cloro  

Ácido Cítrico  

Dicloro -S- Triazinatriona de Sódio  

Ácido Fórmico  

Peróxido de Hidrogênio (água oxigenada)  

Ácido Lático  

Essências Naturais de Plantas  

Ácido Oxálico  

Ozônio  

Ácido Peracético  

Ácido Fosfórico Somente para uso em equipamentos de 
laticínios 

Extratos Vegetais  

Sabão Potássico  

Carbonato de Sódio  

Hidróxido de Sódio (soda cáustica) Proibido para descascamento de frutas e 
hortaliças 

Hipoclorito de Sódio  

Sabão Sódico  

 


