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ANEXO I
NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA A PRODUÇÃO INTEGRADA DO TRIGO
Esta Norma Técnica Específica, formulada por premissas estabelecidas pela Instrução Normativa nº 27, de 30 de agosto de 2010, refere-se à etapa Fazenda da Produção Integrada do Trigo, que abrange todos
os processos conduzidos na produção agrícola, a colheita e a pós-colheita, conforme fixada pelo Anexo da Portaria nº 443, de 23 de novembro de 2011, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro).
ÁREAS TEMÁTICAS

REQUISITOS
OBRIGATÓRIAS

RECOMENDADAS

PROIBIDAS

1. CAPACITAÇÃO
1.1. Capacitação do Responsável Técnico 1.1.1. Capacitar o RT da unidade de produção em manejo sustentável das culturas de trigo
(RT) em Produção Integrada Agropecuária em curso com carga horária mínima de quarenta horas e com periodicidade de cinco
(PI-Brasil) e Produção Integrada do Trigo anos.
1.1.2. A carga horária do curso é distribuída nos conteúdos: conceitual, com
oito horas; teórico-prático, com vinte horas; e Normas Técnicas Específicas, com doze
horas.
1.2. Capacitação de auditores
1.2.1. Capacitação de auditores em Produção Integrada do Trigo, com carga horária mínima
de vinte horas, sendo o conteúdo conceitual com carga horária
mínima de oito horas e com periodicidade de cinco anos, assim como o conteúdo teóricoprático do processo produtivo específico, com vinte horas e com periodicidade de três
anos.
1.3. Gestão da produção agrícola

1.1.3. Capacitação técnica continuada do produtor e do RT da
unidade de produção em tecnologia de aplicação de agrotóxicos, em monitoramento de pragas e de doenças e em sistemas
de modelagem e
previsão de ocorrência de doenças e pragas, além de outros
treinamentos pertinentes, visando qualificar a produção.

1.3.1. Capacitação técnica continuada do produtor e do responsável técnico da unidade de produção, em conservação e
manejo de solo, água, manuseio e
aplicação de agrotóxicos e no sistema de reciclagem de embalagens.
1.3.2. Capacitação técnica continuada do produtor e
do responsável técnico em avaliação do impacto das práticas
agrícolas.

1.4. Segurança de alimentos na pós-colheita 1.4.1. Capacitação técnica continuada dos colaboradores da unidade armazenadora em:
1.4.1.1. Práticas de higiene e limpeza;
1.4.1.2. Controle de pragas;
1.4.1.3. Tecnologias para armazenamento;
1.4.1.4. Monitoramento de contaminantes, como resíduos de agrotóxicos e micotoxinas; e
1.4.1.5. Higiene pessoal.
1.5. Comercialização e marketing
1.5.1. Capacitação técnica dos integrantes da cadeia produtiva
em comercialização, marketing e gestão.
1.6. Segurança no trabalho
1.6.1. Comprovar capacitação técnica por intermédio da apresentação de documento, emitido por órgão competente federal, do cumprimento da legislação trabalhista.

2. GESTÃO DA PROPIEDADE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
2.1.Organização de produtores
2.2. Assistência técnica

2.1.1. Vinculação do produtor a uma entidade de
classe e às cooperativas de produtores.
2.2.1. Manter assistência técnica com profissional RT credenciado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia e capacitado em Produção Integrada do Trigo.

3. RESPONSABILIDADE SOCIAL DO ESTABELECIMENTO
3.1. Legislação trabalhista e previdenciária

3.1.1. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento
da legislação trabalhista e previdenciária.
3.2. Tratamento de reclamações do estabe- 3.2.1. Implementar e manter política de tratamento de reclamações de clientes, no es- 3.2.5. Informar no produto final: instruções para uso adequado
lecimento
tabelecimento, conforme a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
e requisitos específicos para armazenamento.
3.2.2. Indicar um responsável e o meio de contato para atendimento de reclamações.
3.2.3. A resposta às reclamações dos clientes deve incluir o registro, o tratamento adotado
e o estágio atual.
3.2.4. Realizar anualmente uma análise crítica das reclamações, com o objetivo de incorporar melhorias em todas as etapas.

4. GESTÃO DO ESTABELECIMENTO
2.2. Assistência técnica
4.1. Planejamento da propriedade rural

4.1.1. Planejar as atividades do sistema produtivo de acordo com a região, respeitando suas 4.1.2. Delimitar as unidades de produção por meio de Georfunções ecológicas e biodiversidade de forma a promover o desenvolvimento sustentável, no referenciamento, planejando o uso das parcelas.
contexto da Produção Integrada do Trigo.
4.1.3. Participar de projetos que contribuam para a preservação,
a recuperação e a conservação dos recursos naturais.
4.2. Monitoramento da água na propriedade
4.2.1. Controlar a qualidade da água da propriedade, em relação
a metais pesados, sais, nitratos e contaminação biológica.
4.2.2. Controlar a qualidade da água residual do processo de
armazenamento, conforme a Resolução nº 20, de 18 de junho
de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).
4.2.3. Capacitar tecnicamente recursos humanos para o monitoramento dos impactos ao manejo do solo, da água e reciclagem de materiais.
4.3. Uso racional e fontes alternativas de
4.3.1. Utilizar de forma racional, combustíveis fósseis, subsenergia
tituindo por fontes alternativas de energia renovável, sempre
que for possível.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400002

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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10.4. Monitoramento e manejo de plantas
daninhas

10.5. Agrotóxicos

10.5.1. Utilizar os produtos e doses indicados, de acordo com a grade de agrotóxicos
recomendada para a Produção Integrada do Trigo, e mediante receituário agronômico (Lei nº
Lei nº 7.802, de 1989, e Decreto nº 3.550, de 27 de julho de 2000).
10.5.2. Respeitar o prazo de carência dos agrotóxicos.
10.5.3. Registrar a aplicação de agrotóxicos no caderno de campo da Produção Integrada do
Trigo.

10.6. Equipamentos para aplicação de agro- 10.6.1. Proceder à manutenção periódica de pulverizadores antes de cada safra e registrar no
tóxicos
caderno de campo.
10.6.2. Utilizar equipamentos de proteção individual, conforme Normas de Medicina e
Segurança do Trabalho e recomendação do produto.

1

Nº 218, segunda-feira, 14 de novembro de 2016

10.4.1. Promover a produção e a manutenção de restos culturais 10.4.3. Aplicar herbicidas mais do que duas
para cobertura do solo e minimizar o uso de herbicidas, para vezes por safra.
evitar resíduos e prevenir resistência.
10.4.4. Utilizar os herbicidas diuron, dicamba, metribuzin,
10.4.2. Rotacionar mecanismos de ação dos herbicidas utili- paraquat, pendimethalin, picloram e 2-4 D,
zados na área, para evitar a seleção de plantas tolerantes e em lavouras da Produção Integrada do Triresistentes.
go, dentre os produtos registrados para trigo
no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
10.5.4. Misturar agrotóxicos para aplicação
de forma preventiva, sem considerar os dados de monitoramento e o nível de dano.
10.5.5. Utilizar indiscriminadamente agrotóxicos.
10.5.6. Adotar tratamentos químicos de
acordo com calendários de
aplicação ou estádios específicos da cultura.
10.6.3. Os tratores utilizados na aplicação de agrotóxicos de- 10.6.4. Utilizar pulverizador tipo canhão ou
vem possuir cabina com refrigeração.
equipamentos de aplicação ultrabaixo volume.

11. MANEJO DE ÁGUA E IRRIGAÇÃO
11.1. Manejo de água
11.2. Irrigação

11.1.1. Observar as especificações do Conama e as legislações nacional e estadual vigentes.
11.2.1. Utilizar técnicas de irrigação, conforme requisitos da cultura.
11.2.4. Controlar a salinidade na água.
11.2.2. Administrar a quantidade em função do balanço hídrico, capacidade de retenção de 11.2.5. Consultar as Informações Técnicas para trigo e triticale
água no solo e demanda da cultura.
para o manejo de irrigação na região do Brasil Central.
11.2.3. Controlar a presença de poluentes na água.

12. COLHEITA
12.1. Colheita

12.2. Identificação

12.1.1. Realizar a manutenção da colhedora (própria ou de terceiros), antes da colheita e
registrar no caderno de campo.
12.1.2. Realizar ajustes na rotação do cilindro, abertura cilindro/côncavo, peneiras, molinete
e ventilador, antes da colheita.
12.1.3. Colher as lavouras da Produção Integrada do Trigo separadamente dos demais
sistemas de produção.
12.2.1. Identificar o produto que está sendo colhido, com informações sobre a cultivar, a
data da colheita e o fornecedor.

12.1.4. Colher toda a parcela (ou cultivar), de modo a não
misturar cultivares, durante o transporte para a unidade armazenadora de grãos.
12.1.5. Realizar a limpeza das peneiras e saca-palhas
, após cada jornada de colheita, para prevenir misturas.

13.1.1. A Unidade Armazenadora de trigo deverá apresentar certificado de conformidade ao
Sistema Nacional de Certificação de Unidades Armazenadoras de Grãos, conforme determina a Instrução Normativa n° 29 de 08 de junho de 2011.
13.2.1. Disponibilizar balança de plataforma rodoviária, aferida anualmente, conforme determinado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
13.3.1. Disponibilizar pelo menos um amostrador de grãos dentre os tipos: calador para
sacaria, sonda manual, amostrador pneumático e amostrador de fluxo.
13.3..2. Disponibilizar um homogeneizador e quarteador de amostras.
13.4.1. Classificar o trigo destinado ao consumidor final, de acordo com a legislação
vigente.
13.4.2. A Unidade Armazenadora deve dispor dos equipamentos necessários
para realizar as análises de determinação do tipo do trigo, conforme legislação em vigor ou
contratar prestação de serviços de classificação por meio de empresas credenciadas.
13.5.1. Disponibilizar máquinas para a pré-limpeza dos grãos.
13.6.1. Secar os grãos até que o teor de umidade atinja um valor igual ou inferior a treze por
cento.

13.1.2. Implementar as Boas Práticas e os princípios do sistema
de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle
(APPCC).

13. PÓS-COLHEITA
13.1. Unidades Armazenadoras
13.2. Recepção
13.3. Sistema de Amostragem
13.4. Classificação dos grãos

13.5. Limpeza dos grãos
13.6. Sistema de secagem

13.6.2. A temperatura de secagem deve ser registrada no caderno de pós-colheita, não
podendo ultrapassar 60ºC dentro do secador.
13.6.3. Utilizar lenha seca e com procedência legal.
13.7. Sistema de aeração
13.7.1. Dispor de sistema de termometria instalado nos silos e armazéns e registrar as
leituras no caderno de pós-colheita.
13.7.2. Dispor de sistema de aeração dos grãos dimensionados para movimentação do ar
dentro da massa de grãos.
13.7.3. Dispor de sistema de exaustão de ar natural ou mecânico.
13.8. Manejo Integrado de insetos-praga de 13.8.1. Adotar o Programa de Manejo Integrado de Pragas de Grãos Armazenados na
grãos armazenados
Unidade Armazenadora.
13.8.2. Realizar a higienização das instalações da unidade armazenadora com eliminação de
todos os focos de pragas residentes em sobras de grãos, resíduos nas máquinas e equipamentos.
13.8.3. Aplicar inseticidas protetores, de efeito residual, nas instalações e equipamentos.
13.8.4. Realizar o monitoramento da temperatura e da umidade na massa de grãos, verificando a presença de pragas, durante o armazenamento.
13.8.5. Usar um dos métodos de controle de pragas de grãos armazenados, dentre os três
disponíveis: método de controle preventivo físico com de terra de diatomáceas, método de
controle preventivo com uso de inseticidas protetores líquidos, e método de controle curativo
(expurgo) com uso de fosfina. Para o
expurgo, respeitar o período mínimo de 168 horas de exposição da massa de grãos à fosfina
e utilizar lonas adequadas.
13.8.6. Utilizar os inseticidas permitidos, mediante receituário agronômico e registrar no
caderno de pós-colheita.
13.9. Controle de roedores, aves e animais 13.9.1. Adotar um programa de controle de roedores, aves e animais domésticos.
domésticos.
13.9.2. Manter a unidade armazenadora limpa e higienizada.
13.9.3. Usar raticidas registrados no órgão competente.
13.10. Logística para formação de lotes.
13.10.1. Manter, os lotes de trigo produzidos pela Produção Integrada do Trigo, separados
daqueles provenientes de outros sistemas de produção.

13.11.1. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento das legislações, relativas às medidas, conforme a seguir:
13.11.1.1. Adotar medidas de segurança para trabalhos em espaço confinado (NR 33 e NBR
14787).
13.11.1.2. Disponibilizar medidores de gases tóxicos, bem como todos os EPIs necessários
para trabalho em espaço confinado (NR 6).
13.11.1.3. Adotar as recomendações quanto a realização de exames médicos (NR 7 e NR
31).
13.11.1.4. Disponibilizar de sistema de captação de pó e de um sistema de combate a
incêndio.
13.12. Análise de resíduos de agrotóxicos e 13.12.1. A coleta de amostras para determinação de resíduos de agrotóxicos e de mide micotoxinas
cotoxinas deve ser efetuada de acordo com o Manual de Coleta de Amostras do Plano
Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal do
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
13.12.2. A avaliação dos resultados das análises de resíduos de agrotóxicos e de micotoxinas
nos grãos de trigo deve ser orientada pela Instrução Normativa SDA nº 26, de 8 de outubro
de 2010, e Resolução - RDC n° 7, de 18 de fever

13.4.3. Comercializar trigo para o consumidor final sem a classificação oficial

13.6.4. Secar lentamente os lotes com teores maiores de 16%
de umidade.
13.6.5. Utilizar secador de fluxo intermitente.
13.6.6. Utilizar gás liquefeito de petróleo (GLP).

13.7.4. Dispor de espalhador de grãos nos silos e armazéns.

13.8.7. Medir a concentração de fosfina disponível no interior
da massa de grãos durante o expurgo.

13.9.4. Utilizar barreiras físicas para limitar o acesso de ratos,
de aves e de animais domésticos no interior da Unidade Armazenadora.
13.10.2. Formar lotes de trigo contendo grãos de trigo da mesma cultivar ou com cultivares com a mesma classe de aptidão
tecnológica.
13.10.3. Para a formação dos lotes poderão ser considerados os
resultados de análises, realizadas na recepção do trigo na unidade armazenadora.
13.10.4.. Utilizar silos bag para armazenamento de lotes segregados.

13.11. Sistema de segurança

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400004

13.12.5. Comercializar grãos de trigo para
consumo humano ou animal, com resíduos
de agrotóxicos, presença de
micotoxinas ou outros contaminantes, com
níveis acima do permitido pela legislação
brasileira vigente.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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5. INFRAESTRUTURA DO ESTABELECIMENTO
5.1. Preparo e aplicação de agrotóxicos

5.1.1. Atender às recomendações técnicas sobre manipulação de agrotóxicos e tecnologia de 5.1.3. Disponibilizar de local impermeabilizado para preparo de
aplicação, conforme a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989.
agrotóxicos, com estrutura adequada para coletar vazamentos e
para remediar eventuais contaminações dos operadores.
5.1.2. Disponibilizar e utilizar o Equipamento de Proteção Individual (EPI), adequado para
preparo ou aplicação de acordo com a indicação no rótulo dos agrotóxicos.
5.1.4. Aplicar fungicida e inseticida via pulverização aérea
quando for recomendado e orientado por técnico capacitado.

5.1.5. Proceder à manipulação e aplicação
de agrotóxicos na presença de crianças e
pessoas não protegidas.
5.1.6. Empregar mão-de-obra sem a devida
capacitação em tecnologia de aplicação de
agrotóxicos.
5.1.7. Depositar restos de agrotóxicos e lavar equipamentos em fontes de água, riachos e lagos.

5.2. Armazenamento de agrotóxicos

5.2.1. Armazenar produtos e embalagens utilizadas de acordo com o Decreto nº 4.074, de 4 5.2.3. Adotar as Boas Práticas Agrícolas (BPA), para separar,
de janeiro de 2002.
armazenar, manusear e identificar os agrotóxicos na unidade de
produção.
5.2.2. Armazenar os agrotóxicos em local específico, ventilado, com acesso restrito e
preparado para conter derrames, infiltrações ou contaminações para o exterior.
5.3. Destinação de embalagens vazias de 5.3.1. Proceder à tríplice lavagem manual ou sob pressão, conforme o tipo de embalagem e,
5.3.2. Reutilizar as embalagens de agrotóagrotóxicos
após a inutilização, encaminhar aos postos de recolhimento, armazenagem e reciclagem,
xicos.
conforme orientação do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV).
5.4. Sinalização
5.4.1. Sinalizar a propriedade e unidade armazenadora para informar visitantes e conscientizar quanto à segurança pessoal.
5.5. Instalações sanitárias
5.5.1. Disponibilizar instalações sanitárias e de lavagem de
mãos a menos de quinhentos metros da área de
Cultivo do trigo.
5.6. Alojamento e locais para alimentação
5.6.1. Disponibilizar alojamento e restaurante apropriados para os colaboradores, observando as condições sanitárias e de higiene.

6. MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO
6.1. Rotação de culturas

6.1.1. Implementar modelos de produção que contemplem a rotação de culturas.

6.2. Cobertura permanente do solo

6.2.1. Manter o solo permanentemente coberto com plantas vivas e/ou com restos culturais.

6.3. Práticas de manejo conservacionista

6.1.2. Adotar modelos de produção que
contemplem sucessão de culturas, monoculturas ou pousio.
6.3.1. Promover a semeadura em contorno.
6.3.4. Queimar restos culturais.
6.3.2. Sistematizar a superfície do solo para suprimir sulcos
decorrentes de erosão hídrica ou propensos à erosão hídrica e
implementar práticas conservacionistas, de natureza mecânica
, complementares à mínima mobilização do solo, à cobertura
permanente do solo e à semeadura em contorno.
6.3.3. Mobilizar o solo exclusivamente na linha de semeadura.

7. FERTILIDADE E NUTRIÇÃO
7.1. Amostragem de solo

7.2. Calagem e adubação

7.1.1. Realizar amostragem representativa da lavoura e análise química do solo até três 7.1.4. Coletar a amostra nas camadas de dez a vinte centímetros
meses antes da semeadura.
de profundidade, quando o solo evidenciar acidez subsuperficial.
7.1.2. Realizar a amostragem e análise de solo, no mínimo a cada três anos.
7.1.3. Coletar a amostra de solo na camada de zero a dez centímetros de profundidade.
7.2.1. Utilizar corretivos de acidez e fertilizantes registrados no Ministério da Agricultura, 7.2.2. Considerar as Informações Técnicas vigentes para trigo e
Pecuária e Abastecimento (MAPA).
triticale, nas distintas regiões, bem como considerar Manual de
adubação e de calagem para os Estados do Rio Grande do Sul
e de Santa Catarina.

8. MATERIAL PROPAGATIVO
8.1. Escolha de cultivares

8.2. Redutores de crescimento

8.1.1. Escolher as cultivares de acordo com a aptidão tecnológica indicada pelos obtentores 8.1.3. Observar as condições de adaptabilidade, potencial de
para as diferentes regiões de adaptação, conforme as Informações Técnicas para trigo e rendimento, resistência às pragas e doenças e o nível de restriticale vigente, registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
posta à adubação nitrogenada, de acordo com as recomendações técnicas da
8.1.2. Utilizar sementes produzidas conforme o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. pesquisa.
8.1.4. Utilizar as cultivares relacionadas nas Informações Técnicas da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale,
em vigor, e constantes
nas Portarias do Zoneamento Agrícola.
8.1.5. Considerar o agrupamento de cultivares do mesmo grupo
de aptidão tecnológica, viabilizando a segregação na colheita e
na pós-colheita.
8.2.1. Aplicar redutor de crescimento em cultivares conforme 8.2.4. Aplicar em períodos com deficiência
recomendação de obtentores ou restrito a cultivares de porte hídrica na fase inicial de desenvolvimento
alto, com tendência ao acamamento, semeadas em solos com da cultura.
alta fertilidade.
8.2.2. Aplicar quando o trigo se encontra na fase de elongação
da cultura, com o primeiro nó visível.
8.2.3. Utilizar os reguladores de crescimento indicados nas Informações Técnicas da Comissão Brasileira de Pesquisa de
Trigo e Triticale, em vigor.

9. IMPLANTAÇÃO DA LAVOURA
9.1. Identificação da parcela

9.2. Época de semeadura
9.3. Sistema de semeadura

9.1.1. A parcela corresponde a uma área homogênea semeada com a mesma cultivar de
trigo.
9.1.2. As parcelas da produção integrada de trigo deverão ser localizadas por meio de um
ponto de coordenada geográfica.
9.2.1. Semear no período indicado para cada município, de acordo com o zoneamento
agrícola para a cultura do trigo.
9.3.1. Adotar a densidade indicada para cada cultivar e para cada região produtora, conforme 9.3.2. Utilizar a semeadura em linha.
indicação técnica das instituições de pesquisa ou dos obtentores das cultivares.

10. PROTEÇÃO INTEGRADA DA PLANTA
10.1. Tratamento de sementes

10.1.1. Utilizar os fungicidas e inseticidas permitidos, mediante receituário agronômico.
10.1.2. Tratar a quantidade de sementes necessária, para evitar excedentes descartáveis.
10.1.3. Registrar o agrotóxico e a dose utilizados no tratamento de sementes, quando
efetuado na propriedade ou quando adquirir sementes já tratadas, no caderno de campo da
Produção Integrada do Trigo.
10.2. Monitoramento e manejo de doenças 10.2.1. Adotar o manejo integrado de doenças que preconiza o monitoramento da incidência
de doenças, das condições climáticas, e da observação do nível de controle ou nível de dano
econômico, para definir a necessidade de aplicação de fungicidas.
10.2.2. Monitorar, semanalmente, à incidência de patógenos a partir do afilhamento do trigo
e registrar no caderno de campo da Produção Integrada do Trigo.
10.3. Monitoramento e manejo de insetos- 10.3.1. Adotar o manejo integrado de insetos-praga, que preconiza o monitoramento e o
praga
atendimento do nível de controle, para definir a necessidade de aplicação de inseticida.

10.1.4. Regular a semeadora com as sementes tratadas.

10.2.3. Considerar as informações de modelagem e de previsão
da ocorrência de epidemias no trigo, como exemplo, o sistema
Sisalert para giberela e brusone do trigo.
10.2.4. Utilizar cultivares com maior resistência às doenças.

10.3.3. Priorizar o uso de métodos naturais, como o controle 10.3.7. Aplicar o inseticida brometo de mebiológico.
tila.
10.3.4. Escolher os inseticidas que tenham menor
10.3.2. Monitorar, semanalmente, a incidência de pragas e registrar no caderno de campo da toxicidade e maior seletividade aos inimigos naturais, dentre os
Produção Integrada do Trigo.
princípios ativos indicados.
10.3.5. Realizar controle localizado de pragas quando for eficiente.
10.3.6. Rotacionar mecanismos de ação dos inseticidas, para
prevenir a seleção de insetos-praga tolerantes.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400003
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13.13. Processamento e comercialização

13.14. Transporte

eiro de 2011, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, respectivamente.
13.12.3. Disponibilizar registros com o resultado das análises e da qualificação dos laboratórios que as executaram, para fins de auditoria.
13.12.4. Elaborar um plano de ação com medidas corretivas quando o Limite
Máximo de Resíduos (LMR) ou Limite de Tolerância de Micotoxinas, de acordo com a
legislação vigente, for excedido.
13.13.1. Identificar os produtos obtidos de acordo com as normas Produção Integrada do
Trigo, através da apresentação do certificado de conformidade ou o selo de identificação, no
caso de comercialização de produtos finais.
13.13.2. Manter em separado os produtos provenientes de áreas da PI-Brasil
daqueles obtidos em outros sistemas de produção.
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13.13.3. A identificação de produtos finais produzidos na Produção Integrada do Trigo poderá ser por meio de selos de
identificação da
conformidade, especificados na Portaria nº 274, de 21 de junho
de 2011, do Inmetro.
13.13.4. Implementar a normativa ISO 22000 - Gestão da Segurança dos Alimentos, reconhecida internacionalmente e que
objetiva o controle de
perigos para a segurança alimentar através de programas de
pré-requisitos e planos APPCC.

13.14.1. Manter as informações de procedência do trigo produzido no sistema Produção
Integrada do Trigo.
13.14.2. Realizar o transporte em veículos limpos e higienizados, conforme requisitos para o
trigo.

14. SISTEMA DE RASTREABILIDADE
14.1. Abrangência da rastreabilidade

14.2. Caderno de campo
14.3. Caderno de pós-colheita

14.1.1. Implementar um sistema de registros, manual ou eletrônico, que garanta a rastreabilidade desde a origem (aquisição da semente e insumos), capaz de manter e disponibilizar as informações de procedência, de aptidão tecnológica e de inocuidade dos lotes
de trigo, produzido no sistema Produção Integrada do
Trigo.
14.1.2. Os registros devem garantir a identidade da carga durante o transporte e na Unidade
Armazenadora de grãos.

14.1.5. Utilizar etiquetas com códigos de barras para identificar 14.1.7. Armazenar no mesmo silo, trigo
as cargas de trigo e informatizar a coleta e transmissão de oriundo de produção convencional e trigo
informações das mesmas, através de leitores com códigos de da produção integrada.
barras, na recepção na
Unidade de Armazenamento.
14.1.6. Implementar sistema de rastreabilidade digital que confere maior agilidade e precisão na transmissão de informações,
ao longo da cadeia
14.1.3. A Unidade Armazenadora de grãos deve manter cópia dos registros dos lotes de trigo produtiva.
recebidos para garantir a idoneidade do produto armazenado.
14.1.4. Os cadernos de registros da Produção Integrada do Trigo deverão ser preservados
por, no mínimo, dois anos.
14.2.1. Registrar as informações relevantes do manejo na unidade de produção no caderno de 14.2.2. Digitalizar os registros no caderno de campo por meio
campo da Produção Integrada do Trigo, de forma atualizada e fidedigna.
de dispositivos eletrônicos.
14.3.1. Registrar todas as informações referentes ao trigo desde a recepção na unidade 14.3.2. Registrar eletronicamente as informações de manejo da
armazenadora até a expedição no caderno de pós-colheita da Produção Integrada do Tri- fase de pós-colheita.
go.
14.3.3. Compatibilizar a coleta e transmissão de informações
com a demanda de sistemas de garantia
da qualidade na fase de pós-colheita, como o APPCC e a ISO
22000.

15. CERTIFICAÇÃO
15.1. Auditoria

15.1.1. As auditorias, inicial e de manutenção poderão ser efetuadas em grupo de fornecedores da mesma organização ou cooperativa, sendo que, em cada safra deverão ser
analisados vinte por cento do total de produtores envolvidos na Produção Integrada do
Trigo. A definição das propriedades que serão audit
adas poderá ser aleatória, determinada por sorteio, ou por meio de sistema de rodízio,
intercalando as auditorias nas diferentes propriedades a cada ano.
15.1.2. A auditoria deverá ser realizada em todas as Unidades Armazenadoras.
15.1.3. A comprovação do cumprimento dos requisitos de avaliação resulta na emissão do
Certificado de conformidade, emitido por Organismo de Certificação de Produto, com
validade de três anos.
15.1.4. O período de carência em PI-Brasil para fins de solicitação de certificação para trigo
é de uma safra agrícola, isto é, de um ano.

15.1.5. Na produção realizar as auditorias no momento da floração ou próximo da colheita do trigo.
15.1.6. Na pós-colheita realizar as auditorias no
momento do recebimento de grãos ou durante o armazenamento do trigo.

ANEXO II
NORMA TÉCNICA ESPECÍFICA PARA A PRODUÇÃO INTEGRADA DO ARROZ
Esta Norma Técnica Específica, formulada por premissas estabelecidas pela Instrução Normativa nº 27, de 30 de agosto de 2010, refere-se à etapa Fazenda e Indústria da Produção Integrada do Arroz, que
abrange todos os processos conduzidos na produção agrícola, colheita, pós-colheita e beneficiamento dos grãos, conforme fixada pelo Anexo da Portaria nº 443, de 23 de novembro de 2011, do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
ÁREAS TEMÁTICAS

REQUISITOS
OBRIGATÓRIO

RECOMENDADO

PROIBIDO

1. CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1.1. Sensibilização e Mercado

1.1.1. Sensibilizar agentes de distintos segmentos da cadeia orizícola sobre os benefícios
econômicos, ambientais e sociais da Produção Integrada do Arroz e da sua aplicabilidade
em diferentes sistemas produtivos.
1.2. Produção Integrada e Boas Práticas 1.2.1. Comprovar capacitação periódica de, no mínimo, cinco anos de responsáveis técnicos 1.2.2. Capacitar produtores sobre o uso eficiente de práticas
Agrícolas (BPA).
em Produção Integrada, envolvendo BPA e monitoramento ambiental (duração de quarenta
fitotécnicas, fitossanitárias de colheita e de pós-colheita.
horas), e ementa definida conforme recomendações técnicas oficiais.
1.2.3. Capacitar produtores sobre métodos de monitoramento
para verificação dos efeitos de BPA, conforme indicadores de
qualidade dos grãos, água, solo e biodiversidade.
1.3. Educação ambiental
1.3.1. Comprovar capacitação de Responsáveis Técnicos (RTs) pelos segmentos campo e
indústria (duração de oito horas), sobre preservação e conservação de recursos naturais.
1.3.2. Capacitar sobre gestão de recursos hídricos.
1.3.3. Capacitar em segurança no uso de agrotóxicos, combustíveis, fertilizantes, lubrificantes
e afins.
1.3.4. Capacitar em gestão da infraestrutura produtiva e agroindustrial.
1.3.5. Capacitar em métodos de amostragem.

2. ORGANIZAÇÃO DA BASE FÍSICA PRODUTIVA
2.1. Integração de produtores

2.2. Assistência Técnica

2.1.1. Criar fóruns regionais com participação de representantes de distintos segmentos da cadeia produtiva visando
identificar demandas e solicitar ações à Comissão Técnica da
Produção Integrada do
Arroz.
2.1.2. Aglutinar produtores em Organizações de
Produção Integrada do Arroz legalmente constituídas, com
definição de obrigações e benefícios mútuos, podendo estar
vinculadas a
associações, cooperativas ou ligadas a órgãos de extensão, ou
atuar de forma independente.
2.2.1. Indicar um responsável técnico com registro profissional no conselho de classe da área 2.2.2. Indicar, de preferência, um técnico capacitado ou em
de formação acadêmica, por cada etapa aplicável à certificação (Fazenda e Indústria), com processo de aquisição do conhecimento, inerente à área tetreinamento (duração de quarenta horas) em produção integrada de arroz.
mática "Capacitação de Recursos Humanos" desta Norma.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400005

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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3. PLANEJAMENTO
3.1. Gestão ambiental

3.2. Monitoramento

3.1.1. Apresentar documento comprobatório, emitido pelo órgão competente, do cumprimento
da legislação ambiental, referente ao item 4.1 da área temática "Implantação da Lavoura".
3.1.2. Adotar práticas que contribuam para o controle da erosão, recomposição das matas
ciliares e proteção de encostas e nascentes.
3.2.1. Monitorar a qualidade (biológica, física e química) da água de irrigação e drenagem, e
a concentração de metais pesados, conforme legislação vigente.
3.2.2. Monitorar a qualidade da água das indústrias conforme prazos exigidos pelas legislações
estaduais e federais.
3.2.3. Monitorar bienalmente (na água e solo) resíduos de agrotóxicos indicados na grade de
agroquímicos da Produção Integrada do Arroz e aplicados nos arrozais, em laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA).

3.3. Uso racional de energia

3.1.3. Viabilizar ações de preservação e conservação de recursos naturais no interior dos arrozais.
3.2.4. Monitorar bienalmente a qualidade da água e do solo nos
arrozais.

3.3.1. Priorização, se possível, da instalação dos arrozais de
produção integrada em áreas sujeitas à irrigação por gravidade.
3.3.2. Substituição, quando possível, de combustíveis fósseis
por fontes alternativas de energia renovável.

4. IMPLANTAÇÃO DA LAVOURA
4.1. Escolha da Área

4.2. Sementes
4.3. Cultivar

4.4. Semeadura
4.5. Sistema de cultivo

4.1.1. Selecionar áreas que facilitem à adoção de Produção Integrada, priorizando o manejo 4.1.2. Selecionar áreas livres de fatores do solo adversos às
racional da água de irrigação, uso conservacionista do solo e a preservação da biodiver- plantas de arroz, de natureza biótica (infestação por arrozsidade.
vermelho e contaminação por patógenos) e abiótica (salinidade
e toxidez por ferro).
4.2.1. Utilizar semente certificada de primeira (C1) e segunda geração (C2), conforme legislação pertinente.
4.3.1. Adotar o uso regionalizado de cultivares indicadas por instituições oficiais, conforme 4.3.2. Selecionar cultivares mais adaptadas a fatores abióticos
Registro Nacional de Cultivares e o Zoneamento Agrícola, vigentes no MAPA.
(condições edáficas, climáticas e hídricas) e bióticos (ocorrência de pragas) predominantes em diferentes regiões orizícolas.
4.3.3. Agrupar cultivares com a mesma aptidão tecnológica,
para viabilizar a segregação na colheita e pós-colheita.
4.3.4. Prioritariamente, no estado do Tocantins, utilizar, no
mesmo arrozal, um conjunto de cultivares resistentes a doenças.
4.4.1. Realizar a semeadura, em cada município, no período definido pelo Zoneamento Agrí- 4.4.2. Adotar densidades de semeadura conforme recomendacola vigente no MAPA, conforme o ciclo das cultivares.
ções técnicas oficiais.
4.5.1. Adotar sistemas de cultivo conservacionistas da qualidade do solo e da água.
4.5.2. Adotar o cultivo mínimo ou plantio direto em Santa 4.5.3. Adotar o cultivo convencional de arroz
Catarina, nas áreas de arroz pré-germinado com elevada in- (semeadura em solo não inundado e sem cofestação de plantas daninhas aquáticas resistentes a herbici- bertura vegetal).
das.

5. MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO
5.1. Rotação e sucessão de culturas

5.1.1. Adotar o sistema de rotação e sucessão de culturas.
5.1.2. Adotar técnicas de cultivo de arroz e culturas de sequeiro
que melhore e conserve os atributos biológicos, físicos e químicos do solo.
5.1.3. Adotar de técnicas de colheita de arroz que interfiram o
mínimo possível na condição de nivelamento do solo.
5.1.4. Utilizar cultivares para cultivos de sequeiro (milho; soja;
forrageiras) em terras baixas, com suficiente tolerância a eventuais estresses ambientais como o encharcamento do solo.
5.2.1. Adotar técnicas cultivo compatíveis com uma agricultura
de baixa emissão de carbono, com ênfase à recuperação de
áreas degradadas.

5.2. Integração lavoura-pecuária
5.3. Arborização

5.3.1. Apresentar documento comprobatório, emitido pelo órgão competente, do cumprimento
da legislação específica.

6. FERTILIDADE E NUTRIÇÃO
6.1. Avaliação da fertilidade do Solo

6.2. Escolha e aplicação de corretivos
e fertilizantes

6.1.1. Realizar análise química, por meio de redes oficiais de laboratórios de análise de solo e 6.1.3. Amostrar o solo conforme indicado em recomendações
de tecido vegetal no Brasil, conforme a periodicidade dos distintos sistemas de cultivo de arroz técnicas oficiais.
caracterizados em publicações técnicas oficiais.
6.1.2. Utilizar os resultados analíticos conforme a interpretação de um responsável técnico da
Produção Integrada do Arroz, com atribuição e registro no conselho de classe.
6.2.1. Utilizar corretivos e fertilizantes químicos ou orgânicos, de acordo com análises de
.
solo e recomendações técnicas.
6.2.2. Utilizar produtos, conforme métodos de aplicação, doses e épocas indicados em recomendações técnicas oficiais.

7. RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO
7.1. Outorga e Direito do Uso da água 7.1.1. Utilizar recursos hídricos conforme legislação vigente e apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do seu cumprimento.
7.2. Qualidade de água
7.2.1. Apresentar documento comprobatório, emitido pelo órgão competente, do cumprimento 7.2.4. Manter a água de irrigação nas lavouras por um período
das legislações, e ainda:
mínimo de trinta dias pós-aplicação de agrotóxicos.
7.2.2. Utilizar para irrigação, água com características biológicas, físicas e químicas adequadas;
7.2.5. Evitar, em qualquer sistema de cultivo de arroz, o extravasamento da água de irrigação das lavouras, durante todo o
período de desenvolvimento das plantas.
7.2.3. Drenar os arrozais, atendendo à qualidade da água, inerente a características biológicas,
físicas e químicas.
7.3. Manejo de água
7.3.1. Manter drenadas as áreas de Produção Integrada do Arroz não ocupadas na entressafra, 7.3.4. Irrigar e drenar os arrozais, conforme recomendações
visando reduzir a emissão de gás metano.
técnicas oficiais.
7.3.2. É permitido o alagamento na entressafra de áreas de arrozais utilizadas para a criação de
marrecos e piscicultura.
7.3.5. Evitar a incorporação da soca e de plantas daninhas em
condições de solo alagado, em áreas de arroz pré-germinado.
7.3.3. Semear arroz de sequeiro em épocas indicadas pelo zoneamento agroclimático, de modo
que o período crítico à deficiência hídrica (coincida com períodos de maior precipitação.
7.3.6. Em arrozais dependentes da irrigação por aspersão (terras baixas e terras altas), iniciar o processo quando a umidade
do solo atingir os níveis críticos de deficiência hídrica.
7.3.7. Semear arroz de sequeiro (terras altas) em épocas que
possibilitem coincidência da fase de maior exigência da cultura
por água com períodos chuvosos.

8. PROTEÇÃO INTEGRADA
8.1. Controle de pragas

8.2. Aplicação de agrotóxicos

8.3. Equipamentos e tecnologia de
aplicação de agrotóxicos

8.1.1. Determinar a necessidade de adoção de controle de pragas com base em diagnósticos e 8.1.3. Utilizar modelos de previsão e sistemas de alerta da
métodos de monitoramento descritos em recomendações técnicas oficiais e no registro de dados ocorrência de pragas.
em caderno de campo da Produção Integrada do Arroz.
8.1.4. Priorizar métodos eficazes no controle de pragas, com
menor risco de distúrbio em recursos naturais.
8.1.2. Adotar práticas de Manejo Integrado de Pragas (MIP), conforme recomendações técnicas.
8.2.1. Utilizar produtos indicados na grade de agroquímicos da Produção Integrada do Arroz, 8.2.3. Evitar o uso de agrotóxicos com restrições vigentes em
mediante receituário agronômico.
países potencialmente importadores de arroz.
8.2.2. Registrar dados sobre a aplicação de agrotóxicos no caderno de campo da Produção
Integrada do Arroz.
8.3.1. Regular e operacionalizar equipamentos por pessoas capacitadas, conforme a legislação 8.3.5. Conferir a regulagem de equipamentos por responsável
específica e registrar dados no caderno de campo da Produção Integrada do Arroz.
técnico da Produção Integrada do Arroz.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400006

8.1.5. Envolver recursos humanos sem a devida capacitação técnica em
MIP.

8.2.4. Aplicar agrotóxicos sem justificativa
técnica e envolver recursos humanos sem a
devida capacitação.
8.3.6. Utilizar agrotóxicos e volumes de calda (taxas de aplicação) não indicados na grade de agroquímicos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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8.3.2. Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) conforme legislação específica vigente.
8.3.3. Adotar sistema de degradação dos restos de caldas utilizados em aplicações de agrotóxicos e de efluentes resultantes da lavagem de equipamentos.
8.3.4. Seguir as normas de trabalho conforme a legislação vigente.
8.4. Transporte, armazenagem e descar- 8.4.1. Realizar o transporte, armazenagem e o descarte de embalagens de agrotóxicos conforme
te de embalagens de agrotóxicos
procedimentos indicados na legislação vigente.
8.4.2. Registrar dados em caderno de campo da Produção Integrada do Arroz e manter recibos
do descarte das embalagens por pelo menos dois anos após a colheita.
8.5. Prevenção de micotoxinas
8.5.1. Observar as BPA relacionadas à prevenção de micotoxinas, tais como manter as condições nutricionais e o nível adequado de água na planta (evitar o estresse hídrico).

7

8.3.7. Lançar restos de caldas utilizadas em
aplicações de agrotóxicos no ambiente.

9. COLHEITA E TRANSPORTE
9.1. Cuidados na colheita e no transpor- 9.1.1. Regular e operacionalizar equipamentos por pessoal capacitado e registrar dados no 9.1.4. Colher toda a área de Produção Integrada do Arroz
te
caderno de campo da Produção Integrada do Arroz.
ocupada por uma determinada cultivar e efetuar o transporte
antes de iniciar a colheita de outra cultivar.
9.1.2. Realizar a colheita em áreas de Produção Integrada do Arroz separadamente da colheita
de áreas convencionais.
9.1.3. Identificar a parcela e o produto nela colhido e a unidade de transporte (veículos e
graneleiros) e registrar dados no caderno de campo da Produção
9.1.5. Adotar tecnologias de colheita e de transporte recomendadas.
Integrada do Arroz.
9.2. Prevenção de contaminação e mis- 9.2.1. Higienizar periodicamente as unidades de transporte.
tura de cultivares
9.2.2. Usar unidades de transporte distintas ou segregadas para o carregamento simultâneo de
grãos de cultivares diferente.

10. PÓS-COLHEITA
10.1. Unidades Armazenadoras

10.4. Amostragem e classificação dos
grãos
10.5. Limpeza, secagem e aeração dos
grãos

10.6. Controle de pragas de grãos armazenados

10.7. Controle de roedores e aves

10.1.1. Apresentar conformidade ao Sistema Nacional de Certificação de Unidades Arma- 10.1.4. Implantar Boas Práticas de Armazenamento e procezenadoras de Grãos, de acordo com a legislação vigente.
dimentos higiênico-sanitários, conforme legislação vigente.
10.1.2. Aferir, anualmente, conforme normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia (Inmetro), a balança de recepção.
10.1.3. Adotar procedimentos obrigatórios para a certificação de Unidades Armazenadoras,
conforme legislação vigente.
10.4.1. Amostrar e classificar conforme legislação vigente.
10.5.1. Realizar limpeza, secagem e aeração dos grãos, conforme recomendações técnicas
oficiais, usando equipamentos ajustados anualmente e registrar dados em caderno de póscolheita.
10.5.2. Implantar sistema de termometria, aeração e psicrometria em silos e armazéns e registrar
dados em caderno de pós-colheita.
10.6.1. Determinar a necessidade de controle com base em diagnósticos sobre riscos de ocorrência e de monitoramentos da massa de grãos, com registro de dados em caderno de póscolheita.
10.6.2. Adotar práticas de MIP conforme recomendações técnicas oficiais.
10.6.3. Utilizar, no caso de agrotóxicos, apenas produtos indicados na grade de agroquímicos da
Produção Integrada do Arroz, mediante receituário agronômico.
10.6.4. Adotar medidas de prevenção ao ataque de microrganismos durante o
armazenamento
10.7.1. Seguir recomendações técnicas oficiais.
10.7.2. Utilizar, no caso de raticidas produtos indicados na grade de agroquímicos da Produção Integrada do Arroz, mediante registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA).

10.5.3. Utilizar, para a secagem, fontes de energia eco eficientes.

10.6.5. Evitar o uso de agrotóxicos com restrições vigentes em 10.6.6. Envolver recursos humanos sem a depaíses potencialmente importadores de arroz.
vida capacitação técnica em MIP de grãos
armazenados.

10.7.3. Evitar o uso de raticidas com restrições vigentes em 10.7.4. Envolver recursos humanos sem a depaíses potencialmente importadores de arroz.
vida capacitação técnica em higienização de
unidades
armazenadoras de grãos armazenados.

10.8. Formação de lotes de grãos

10.9. Sistema de segurança
10.10. Monitoramento do produto armazenado

10.11. Beneficiamento e comercialização

10.8.1. Manter os lotes da Produção Integrada do Arroz individualizados e identificados, em
silos ou sacaria (armazéns).
10.8.2. Formar lotes com base na classificação (padrões) de qualidade dos grãos aferidos
conforme regulamento da legislação vigente.
10.9.1. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento
da legislação vigente nos aspectos relacionados à segurança no trabalho.
10.10.1. Verificar, anualmente, a identidade do arroz em casca ou beneficiado, e analisar a
qualidade dos lotes, conforme regulamento técnico da legislação vigente.

10.8.3. Evitar a formação de um mesmo lote com mais de uma
cultivar.

10.10.6. Coletar amostras adicionais em circunstâncias de falhas na ação de agrotóxicos ou ocorrência de condições meteorológicas que determinem reincidência de pragas.

10.10.2. Analisar, anualmente, nos grãos, resíduos de agrotóxicos indicados na grade de agroquímicos da Produção Integrada do Arroz.
10.10.3. Realizar a amostragem dos grãos de cada lote, conforme o procedimento descrito no
'Manual de Coleta de Amostras do Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes
em Produtos de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento'
vigente.
10.10.4. Analisar, anualmente, nos grãos, micotoxinas indicada em legislação vigente (Regulamento Técnico estabelecido pela ANVISA).
10.10.5. Disponibilizar os laudos de todas as análises, para fins de auditoria.
10.11.1. Diferenciar os produtos obtidos de acordo com as normas da Produção Integrada do 10.11.2. Implantar sistemas de gestão da segurança dos ali- 10.11.3. Comercializar, para consumo humaArroz, por meio do certificado de conformidade ou do selo de identificação, especificados
mentos reconhecidos internacionalmente.
no e animal, grãos com resíduos de agronos Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC) vigente.
tóxicos, micotoxinas e outros contaminantes,
em níveis acima do limite máximo permitido
pela legislação vigente.

11. SISTEMA DE RASTREABILIDADE
11.1. Abrangência da rastreabilidade

11.2. Caderno de Campo
11.3. Caderno de Pós-Colheita

11.1.1. Implantar um sistema de rastreabilidade para o registro impresso ou eletrônico de dados 11.1.4. Utilizar etiquetas com código de barras para identificar
capaz de armazenar e fornecer as informações de procedência, de aptidão tecnológica e de as cargas de grãos e informatizar o registro e a transmissão de
inocuidade dos lotes de grãos produzidos pelo sistema Produção Integrada do Arroz.
informações.
11.1.5. Instalar sistema de leitura de código de barras
11.1.2. Rastrear as informações em distintas fases dos processos de produção, transporte, pós- na recepção das unidades de armazenamento.
colheita, beneficiamento e comercialização, conforme os seguintes níveis (unidades): pro- 11.1.6. Implantar sistema de rastreabilidade digital ("softwadução= nível de talhão; transporte= nível de carga; pós-colheita, beneficiamento e comer- re").
cialização= nível de lote.
11.1.3. Preservar registros dos cadernos de campo, pós-colheita e beneficiamento, pelo prazo
estabelecido em lei.
11.2.1. Registrar informações do manejo na unidade de produção no caderno de campo da 11.2.2. Digitalizar os registros por meio de dispositivos eleProdução Integrada do Arroz, de forma atualizada e fidedigna.
trônicos.
11.3.1. Registrar informações sobre o arroz, desde a recepção na unidade armazenadora até a 11.3.2. Registrar eletronicamente as informações de manejo da
expedição da indústria.
fase de pós-colheita.
11.3.3. Compatibilizar a coleta e transmissão de informações
com a demanda de sistemas de garantia da qualidade na fase de
pós-colheita.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400007
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12. CERTIFICAÇÃO
12.1. Certificação

12.2. Tratamento de reclamações do
fornecedor.

12.1.1. Encaminhar o formulário de solicitação, conforme estabelecido na Portaria nº 274, de
21 de junho de 2011, do Inmetro.
12.1.2. O período de carência em PI-Brasil, para fins de solicitação de certificação para arroz,
é de doze meses.
12.1.3. Solicitar a certificação em grupo, desde que os fornecedores estejam vinculados à
instituição associativista, empresa integradora e fomentadora ou qualquer tipo de associação
que preste apoio na organização, produção, comercialização, assistência técnica, administrativa
e financeira.
12.1.4. Permitir auditorias na base física produtiva para verificação da conformidade do processo produtivo à documentação encaminhada, tendo como referência esta Norma e as listas de
verificação para auditorias nas fases de campo e de pós-colheita, por certificadoras de terceira
parte acreditadas pelo Inmetro.
12.1.5. Informar aos Organismos de Certificação de Produtos (OCPs) qualquer alteração na
base física ou em qualquer outra etapa da PI-Brasil que poderão implicar em uma nova
auditoria.
12.1.6. Deverá ser observado o percentual de vinte por cento do total de produtores envolvidos,
para ser avaliado em processo de auditoria inicial e de manutenção, quando houver organização
em algum agrupamento formalmente constituído.
12.1.7. Permitir auditorias de manutenção anuais.
12.1.8. Permitir auditorias extraordinárias, quando houver denúncias, mudança significativa nas
etapas de desenvolvimento da PI-Brasil ou quando justificadas pelo MAPA, Inmetro ou
OCP.
12.1.9. Efetuar os ensaios de manutenção da conformidade a cada período de um ano ou em
cada ciclo de produção, ou em situações exijam a realização num período mais curto.
12.1.10. Realizar os ensaios em amostras colhidas no percentual auditado.
12.1.11. Informar ao OCP a forma de colocação do selo na embalagem, a quantidade a ser
impressa e a orientação, vertical ou horizontal, e o sistema de rastreabilidade a ser utilizado.
12.2.1. Registrar as reclamações, os tratamentos dados e o estágio atual de conclusão.
12.2.2. Digitalizar os registros por meio de dispositivos eletrônicos.

ANEXO III
NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA A PRODUÇÃO INTEGRADA DE INHAME, GENGIBRE E TARO
Esta Norma Técnica Específica, formulada por premissas estabelecidas pela Instrução Normativa nº 27, de 30 de agosto de 2010, refere-se à etapa Fazenda da Produção Integrada de Gengibre, Inhame e Taro,
que abrange todos os processos conduzidos na produção agrícola, a colheita e a pós-colheita, conforme fixada pelo Anexo da Portaria nº 443, de 23 de novembro de 2011, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia (Inmetro).
ÁREAS TEMÁTICAS

REQUISITOS
OBRIGATÓRIO

RECOMENDADO

PROIBIDO

1. CAPACITAÇÃO
1.1. Gestão das práticas agrícolas e ambien- 1.1.1. Capacitação e monitoramento periódico do Responsável Técnico (RT) em manejo
tais.
sustentável das culturas do gengibre, inhame e taro, com carga horária mínima de quarenta
horas, conforme ementa de Cursos, e periodicidade de cinco anos.
1.2. Organização dos produtores
1.2.1. Orientação e capacitação do produtor em organização
associativista e gestão conforme a Produção Integrada de gengibre, inhame e taro.
1.3. Pós-colheita
1.3.1. Treinamento RT em aspectos legais de construção e operação da unidade de pro- 1.3.2. Capacitação do trabalhador envolvido no beneficiamencessamento pós-colheita, principalmente quanto à instalação do lavador e do destino da to.
água residuária.
1.4. Segurança do alimento
1.4.1. Capacitação RT visando prevenir resíduos de agrotóxicos e contaminantes químicos,
físicos e biológicos.
1.4.2. Capacitação do RT quanto aos requisitos do uso agrotóxicos e dos limites máximos
de resíduos e de contaminantes químicos, físicos e biológicos, permitidos nos mercados
consumidores, principalmente dos países importadores.
1.5. Gestão e comercialização
1.5.1. Capacitação RT em aspectos básicos de gestão, contabilidade, comercialização e marketing.
1.6. Capacitação de auditores
1.6.1. Capacitação de auditores em Produção Integrada do gengibre, inhame e taro em curso
teórico-práticas, com carga horária mínima de vinte horas, com periodicidade de três anos,
e curso conceitual, com carga horária mínima de oito horas e periodicidade de cinco
anos.

2. ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES
2.1. Organização dos produtores
2.2. Assistência técnica compartilhada

2.1.1. Estruturação das associações e cooperativas.
2.1.2. Formação de organizações de agricultores para comercialização dos produtos.
2.2.1. Acesso a assistência técnica, pública ou privada, pelas organizações dos produtores
rurais.

3. GESTÃO AMBIENTAL
3.1. Gestão ambiental da propriedade

3.1.1. Cumprimento da legislação brasileira vigente.

4. MATERIAL PROPAGATIVO
4.1. Escolha de variedades

4.1.1. Utilizar variedades recomendadas pelos órgãos oficiais da região produtora.

4.2. Material propagativo

4.2.1. Utilizar material propagativo de boa qualidade e isento de pragas.

4.3. Armazenamento do material propagativo

4.1.2. Dar preferência por variedades resistentes ou tolerantes a
pragas.
4.2.2. Quando possível, solicitar certificado de sanidade vegetal
do fornecedor de sementes e mudas.
4.3.1. Acondicionar o material propagativo em caixas plásticas
e armazenar em local coberto, arejado e separado do piso
através de estrados.

4.2.3. Utilizar material propagativo de origem desconhecida.
4.3.2. Utilizar sacos plásticos para armazenar
material propagativo.

5. LOCALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS LAVOURAS
5.1. Período de carência para comprovação
de experiência em Produção Integrada
Agropecuária (PI-Brasil)
5.2. Localização da lavoura
5.3. Identificação dos talhões

5.4. Plantios

5.1.1. O tempo mínimo necessário para comprovação de experiência em Produção Integrada
de gengibre, inhame e taro será de doze meses.
5.2.1. Observar as condições de aptidão de solo e declividade da área.
5.2.2. Realizar o mapeamento dos solos da propriedade.
5.3.1. Identificar os talhões para registro de informações da Produção Integrada de gengibre,
inhame e taro, cada um com a respectiva cultivar, época de plantio, padrão ou tipo de
material propagativo e tratos culturais.
5.3.2. Adotar sistema de plantio que permita a identificação dos lotes de produção, visando
a rastreabilidade.
5.4.1. Utilizar técnicas de manejo e conservação de solo, principalmente em áreas declivosas.
5.4.2. Realizar os plantios com a prévia avaliação da fertilidade do solo.
5.4.3. A análise química da fertilidade do solo deve constar no caderno de campo.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400008
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6. FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS
6.1. Avaliação da fertilidade do solo

6.1.1. Realizar a correção do solo e as adubações com base em análises laboratoriais e seguir 6.1.2. Realizar a análise química do solo e do adubo orgânico
as recomendações dos órgãos oficiais.
a cada cultivo.
6.1.3. Realizar a análise física de solo.
6.1.4. Realizar a análise foliar das plantas.
6.2. Uso de corretivos e fertilizantes
6.2.1. Aplicar os corretivos com antecedência mínima de dois a três meses do plantio, com 6.2.4. Realizar a análise dos nutrientes dos fertilizantes orbase no Poder Relativo de Neutralização Total (PRNT) do calcário.
gânicos aplicados.
6.2.2. Seguir as recomendações técnicas de aplicação das adubações, mineral e orgânica,
registrando no caderno de campo a data e a quantidade aplicada em
cada talhão.
6.2.3. Utilizar fontes de nutrientes de origem industrial ou de resíduos urbanos, conforme
legislação vigente.
6.3. Armazenamento de corretivos e fer- 6.3.1. Armazenar corretivos e fertilizantes, químicos e orgânicos, de forma segura e em local 6.3.2. Manter registro atualizado dos fertilizantes inorgânicos
tilizantes
específico, identificado, coberto e distante dos mananciais hídricos.
em uso.
6.3.3. Realizar controle de estoque dos fertilizantes orgânicos e
inorgânicos.

6.2.5. Utilizar fontes de nutrientes de origem
industrial ou de resíduos urbanos sem a prévia análise microbiológica e de metais pesados,
em desacordo com a legislação.

7. MANEJO DO SOLO E DA COBERTURA VEGETAL
7.1. Conservação do solo e da vegeta- 7.1.1. Adotar técnicas de conservação do solo, com plantios em nível.
7.1.4. Em áreas declivosas dar preferência pela tração animal 7.1.9. Utilizar rotação de culturas com leção
7.1.2. Proteger as estradas internas da propriedade da erosão com técnicas conservacionistas. no preparo do solo e nos tratos culturais.
guminosas em áreas contaminadas com Scle7.1.3. Entre cultivos com a mesma espécie e na mesma área realizar rotação de
rotínia sclerotiorum.
7.1.5. Manejar adequadamente a vegetação espontânea na entre
safra.
7.1.6. Realizar rotação de culturas com gramíneas e
culturas por períodos mínimos de dois anos.
leguminosas ou uma ou outra.
7.1.7. Em áreas contaminadas com Sclerotínia sclerotiorum
fazer a rotação com a cultura do milho.
7.1.8. Quando possível, adotar a técnica do plantio
direto.

8. IRRIGAÇÃO
8.1. Disponibilidade de água
8.2. Métodos de irrigação

8.1.1. Realizar análise anual da qualidade química e biológica da água utilizada para irrigação.
8.1.2. Realizar a outorga da água, quando aplicável.
8.2.1. Adotar métodos mais eficientes e econômicos na utilização da água, tais como a
8.2.3. Evitar irrigação por aspersão, principalmente em áreas
micro aspersão ou gotejamento.
declivosas.
8.2.2. Dimensionar os sistemas de irrigação através de projeto técnico.
8.2.4. Registrar no caderno de campo a vazão do sistema de
irrigação, o tempo gasto por talhão e a
data da irrigação.
8.2.5. Utilizar fertirrigação de acordo com as recomendações
técnicas específicas.
8.2.6. Evitar o uso de fertilizantes a base de nitrato.

9. MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS
9.1. Monitoramento de pragas

9.1.1. Utilizar as técnicas preconizadas no Manejo Integrado de Pragas (MIP).
9.1.2. Monitorar a incidência das pragas e doenças registrando, no caderno de campo, as
ocorrências e o método de manejo utilizado.
9.2. Métodos de manejo de pragas
9.2.1. Entre cultivos com a mesma espécie e na mesma área realizar rotação de culturas por 9.2.2. Optar sempre que possível por métodos de controle alperíodos mínimos de dois anos.
ternativos de pragas.
9.2.3. Realizar rotação de culturas com gramíneas e leguminosas ou com uma ou outra.
9.3. Aplicação de agrotóxicos
9.3.1. Utilizar agrotóxico conforme recomendação técnica e observando à legislação vigente. 9.3.2. Utilizar os controles de pragas recomendados para a
agricultura orgânica, com base no Decreto nº 4.074, de 4 de
janeiro de 2002.
9.4. Equipamentos para aplicação de 9.4.1. Manutenção e calibração periódica dos equipamentos de pulverização, com especial
agrotóxico
atenção para vazamentos, bicos e manômetros, com registro no caderno de campo.

9.2.4. Utilizar rotação de culturas com leguminosas em áreas contaminadas com Sclerotínia sclerotiorum.
9.3.3. Aplicar agrotóxicos não recomendados para as culturas da Produção Integrada
de gengibre, inhame e taro.
9.4.3. Utilizar Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs), após o número de lavagens máximas recomendado pelo fabricante.

9.4.2. Guardar os equipamentos de pulverização e de proteção individual, devidamente limpos e em local fechado, ventilado e separado dos agrotóxicos.

9.5. Armazenamento de agrotóxico

9.5.1. Armazenar os agrotóxicos em local específico e distante de mananciais hídricos, residências e estradas, devendo ser fechado, ventilado, de acesso restrito e com controle de
estoque.
9.5.2. Destinar as embalagens vazias dos agrotóxicos aos postos de recolhimento credenciados,
conforme legislação vigente.
9.5.3. Armazenar em local adequado e devidamente identificado os produtos obsoletos ou com
prazos de validades vencidos até serem encaminhados aos setores competentes.

9.4.4. Lavar equipamentos de aplicação de
agrotóxicos próximo mananciais ou corpos
d'água.
9.5.4. Depositar embalagens e restos de agrotóxico sem locais inadequados.
9.5.5. Queimar ou reutilizar as embalagens
vazias.

10. COLHEITA
10.1. Cuidados na colheita e transporte 10.1.1. Utilizar equipamentos e caixas devidamente higienizadas no processo de colheita e 10.1.5. Evitar ferimentos no gengibre, inhame e taro durante o 10.1.8. Reutilizar caixas sem a devida hiacondicionamento.
processo de colheita.
gienização.
10.1.2. Dar destinação adequada aos refugos resultantes da colheita.
10.1.6. Utilizar contentores exclusivos para a colheita, considerando cada espécie.
10.1.3. Adotar um sistema de rastreabilidade na colheita, tais como caixas e etiquetas diferenciadas, que permita a identificação dos lotes de produção.
10.1.4. Proceder à colheita no ponto ideal de maturação fisiológica da respectiva espécie.
10.1.7. Realizar periódicas avaliações dos riscos, devidamente
documentadas, que abranjam os aspectos de higiene na colheita.

11. POS-COLHEITA
11.1. Cuidados no transporte

11.1.1. Transportar gengibre, inhame e taro para beneficiamento logo após a colheita.
11.1.3. Realizar periódicas avaliações dos riscos, devida11.1.2. Evitar ferimentos no gengibre, inhame e taro durante o processo de transporte para o mente documentadas, que abranjam os aspectos de translocal do beneficiamento.
porte.
11.2. Beneficiamento
11.2.1. A unidade de beneficiamento deverá ser registrada pelo órgão competente e seguir as
11.2.3. Beneficiar simultaneamente lote de
normas vigentes para instalação.
produtos certificados e não certificados.
11.2.2. Adotar um sistema de rastreabilidade no beneficiamento, tais como caixas e etiquetas
diferenciadas, que permita a identificação dos lotes de produção.
11.2.4. Presença de animais domésticos no
local de beneficiamento e armazenamento.
11.3. Cuidados no processo de beneficia- 11.3.1. Realizar a prévia higienização dos equipamentos, do local de beneficiamento e da 11.3.3. Evitar ferimentos durante o processo de lavagem,
mento
câmara frigorífica com produtos e doses aprovados e recomendados na indústria agroali- secagem e acondicionamento.
mentar.
11.3.4. Armazenar gengibre, inhame e taro em caixas plás11.3.2. Cumprir com as instruções legais sobre higiene durante o manuseio.
ticas devidamente higienizadas.
11.4. Qualidade da água utilizada na lava- 11.4.1. Monitorar a qualidade da água utilizada na lavagem de gengibre, inhame e taro quanto 11.4.3. Dimensionar o uso da água utilizada no processo de
gem
aos aspectos químicos e biológicos.
lavagem.
11.4.2. Utilizar água declarada potável pelas entidades competentes.
11.4.4. Utilizar água de poços artesianos.
11.5. Destinação da água residuária
11.5.1. Dar destinação adequada a água residuária resultante do processo de lavagem de
11.5.3. Despejar a água residuária diretamengengibre, inhame e taro, de acordo com a legislação vigente.
te nos mananciais hídricos.
11.5.2. Depositar em local apropriado os resíduos sólidos resultantes da decantação da água
residuária.
11.6. Classificação
11.6.1. Dar destinação adequada aos refugos resultantes da unidade de beneficiamento.
11.6.2. Classificar gengibre, inhame e taro de acordo com a
espécie e as exigências dos mercados consumidores.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400009

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

10

ISSN 1677-7042

11.7. Sanitização

1

Nº 218, segunda-feira, 14 de novembro de 2016

11.7.1. Nos produtos destinados ao mercado interno, realizar a sanitização de gengibre, inha- 11.7.2. Nos produtos destinados ao mercado externo reame e taro com a imersão em produtos registrados na Agência Nacional de Vigilância Salizar a sanitização de gengibre, inhame e taro com a imernitária.
são em produtos aceitos nos países destinatários.
11.7.3. Realizar o registro no caderno de pós-colheita dos
sanitizantes e outros produtos utilizados, informando o local de aplicação, data, tipo de tratamento, nome comercial
do produto,
quantidade utilizada, nome do aplicador e justificativa de
uso.
118.1. Armazenar as embalagens, plásticas ou de papelão, contendo produtos sobre estrados ou 11.8.2. Evitar ferimentos de gengibre, inhame e taro dupaletes, de modo a evitar o contato direto com o piso.
rante os processos de embalagem e transporte.
11.8.3. Embalar gengibre, inhame e taro de acordo com as
exigências do mercado consumidor.
11.9.1. Utilizar o selo da PI-Brasil nas embalagens de comercialização, conforme normativa do Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

11.8. Embalagem e transporte

11.9. Rotulagem

12. MONITORAMENTO DE RESÍDUOS E DE CONTAMINANTES
12.1. Amostragem para análise de re- 12.1.1. O produtor e beneficiador deverão realizar os procedimentos de coleta de amostras de
síduos de agrotóxicos.
gengibre, inhame e taro para análise de resíduos de agrotóxicos, seguindo às orientações do
Manual de Coleta de Amostras do Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em
Produtos de Origem Vegetal do Minist
ério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
12.1.2. O produtor e beneficiador deverão analisar as amostras de gengibre, inhame e taro para
análise de resíduos de agrotóxicos em laboratórios credenciados pelo MAPA.
12.1.3. O plano amostral para a coleta de amostras para análise de resíduos de agrotóxicos será
realizado por ocasião da colheita, de acordo com os critérios estabelecidos no item 14.4.
(Certificação em Grupo).
12.1.4. O RT deverá ser treinado em procedimentos de amostragens para análises de resíduos de
agrotóxicos.
12.2. Amostragem para análise micro- 12.2.1. O produtor e beneficiador deverão realizar os procedimentos de coleta de amostras dos
biológica
produtos para análise microbiológica seguindo orientações do Manual de Coleta de Amostras do
Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal do
MAPA.
12.2.2. O produtor e beneficiador deverá analisar as amostras dos produtos para análise microbiológica em laboratórios credenciados pelo MAPA.
12.2.3. O plano amostral para a coleta de amostras para análise microbiológica será realizado
por ocasião da colheita, de acordo com os critérios estabelecidos no
item 14.4. (Certificação em Grupo).
12.2.4. O RT deverá ser treinado em procedimentos de amostragens para análises microbiológicas.
12.3. Análise de contaminantes e outros 12.3.1. O produtor e beneficiador deverão realizar os procedimentos de coleta de amostras de
ensaios
gengibre, inhame e taro para análise de contaminantes e outros ensaios seguindo orientações do
Manual de Coleta de Amostras do Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em
Produtos de Origem
Vegetal do MAPA.
12.3.2. O produtor e beneficiador deverá analisar as amostras dos produtos para análise de
contaminantes e outros ensaios em laboratórios credenciados pelo MAPA.

12.1.5. Realizar a amostragem através de grupos de produtores 12.1.8. Comercializar gengibre, inhame e tavisando redução dos custos laboratoriais.
ro com níveis de resíduos de agrotóxicos aci12.1.6. Dispor de registro dos resultados das análises de re- ma do permitido na legislação vigente.
síduos de agrotóxicos e da qualificação do
laboratório que a executou.
12.1.7. Elaborar um plano de ação com medidas corretivas para
quando o limite máximo de resíduos de agrotóxicos for excedido.

12.2.5. Realizar a amostragem através de grupos de produtores
visando redução dos custos laboratoriais.
12.2.6. Dispor de registros com os resultados das análises microbiológicas e da qualificação do
laboratório que a executou.
12.2.7. Elaborar plano de ação com medidas corretivas quando
o limite máximo de contaminantes microbiológicos for excedido ao estipulado pela
legislação.

12.2.8. Comercializar gengibre, inhame e taro com níveis de contaminantes microbiológicos acima do permitido na legislação
vigente.

12.3.5. Realizar a amostragem através de grupos de produtores 12.3.8. Comercializar gengibre, inhame e tavisando redução dos custos laboratoriais.
ro com níveis de contaminantes acima do
12.3.6. Dispor de registros com os resultados das análises de permitido na legislação vigente.
contaminantes e outros ensaios e da
qualificação do laboratório que a executou.
12.3.7. Elaborar plano de ação com medidas corretivas quando
o limite máximo de contaminantes e outros ensaios exceder ao
estipulado pela legislação.

12.3.3. O plano amostral para a coleta de amostras para análise de contaminantes e outros
ensaios será aplicado por ocasião da colheita de acordo com os critérios estabelecidos no item
14.4. (Certificação em Grupo).
12.3.4. O RT deverá ser treinado em procedimentos de amostragens para análises de contaminantes e outros ensaios.

13. LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
13.1. Legislação trabalhista

13.1.1. Cumprir a legislação brasileira vigente

14. REGISTRO DE INFORMAÇÕES, RASTREABILIDADE E VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE
14.1. Rastreabilidade de campo

14.1.1. Manter os talhões com fácil identificação visual.
14.1.2. Adotar sistema de rastreabilidade na colheita que permita a identificação
dos lotes de produção.
14.1.3. Manter atualizado o caderno de campo com registro de todas as operações realizadas na
condução da lavoura.
14.1.4. O caderno de campo deverá ficar disponível em local de fácil acesso.
14.1.5. Os registros no caderno de campo deverão ser realizados de forma manual ou eletrônica.
14.2. Rastreabilidade de colheita e pós- 14.2.1. Manter informações atualizadas por talhão sobre as etapas ocorridas na colheita e pós- 14.2.3. Os cadernos de colheita e pós-colheita deverão ficar
colheita
colheita, utilizando métodos que permitam a fácil identificação de contentores.
disponíveis em local de fácil acesso.
14.2.4. Os registros nos cadernos de colheita e pós13.2.2. Adotar sistema de rastreabilidade na pós-colheita que permita a identificação dos lotes colheita deverão ser realizados de forma manual ou eletrôde produção.
nica.
14.2.5. Instituir o registro de código de barras nas embalagens
para comercialização.
14.3. Auditorias
14.3.1. O produtor e beneficiador deverão permitir auditorias de campo e pós-colheita apre- 14.3.3. Disponibilizar um documento para registro das reclasentando a documentação solicitada pelo auditor.
mações e ações relacionadas ao cumprimento desta Norma
14.3.2. Os cadernos de campo e pós-colheita auditados deverão ser preservados por um período Técnica Específica.
mínimo de dois anos.
14.4. Certificação em Grupo
14.4.1. Em caso de certificação em grupo (associação de produtores, cooperativas), os campos
de produção devem ser auditados seguindo os critérios abaixo:
Número de propriedades
Quantidade mínima a ser auditada (%)
1-10
100
11-100
40
101- 300
20
301-600
10
601-1000
5
> 1000
2,5

15. ASSISTÊNCIA TÉCNICA
15.1. Assistência Técnica

15.1.1. O produtor deverá ter assistência técnica de profissional habilitado no respectivo con- 15.1.3. A assistência técnica, pública ou privada, deverá ser
selho de classe e capacitado conforme requisitos específicos para a Produção Integrada de
prestada para grupo de produtores de pequenas áreas de culgengibre, inhame e taro.
tivo.
15.1.2. O RT deverá efetuar visitas mensais à propriedade, registrando nos respectivos cadernos
todas as ocorrências e recomendações efetuadas durante a condução da lavoura e no período de
colheita e pós-colheita de gengibre, inhame e taro.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400010

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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ANEXO IV
NORMA TÉCNICA ESPECÍFICA PARA A PRODUÇÃO INTEGRADA DO FEIJÃO
Esta Norma Técnica Específica, formulada por premissas estabelecidas pela Instrução Normativa nº 27, de 30 de agosto de 2010, refere-se à etapa Fazenda da Produção Integrada do Feijão, que abrange todos
os processos conduzidos na produção agrícola, a colheita e a pós-colheita, conforme fixada pelo Anexo da Portaria nº 443, de 23 de novembro de 2011, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro).
ÁREAS TEMÁTICAS
OBRIGATÓRIA

REQUISITOS
RECOMENDADA

PROIBIDA

1. CAPACITAÇÃO
1.1. Boas práticas agrícolas (BPA)

1.2. Gestão ambiental
1.3. Segurança no trabalho
1.4. Segurança do alimento

1.1.1. Capacitação técnica do Responsável Técnico (RT), no máximo a cada cinco anos, na
Norma Técnica Específica da Produção Integrada e no manejo adequado da cultura do feijoeiro
conduzida com o Sistema de Produção Integrada.
1.1.2. Capacitação do (s) operador (es) em manuseio e aplicação dos insumos utilizados na
lavoura, no máximo a cada cinco anos.
1.2.1. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento da
legislação ambiental.
1.3.1. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento da
legislação trabalhista.
1.4.1. Capacitação técnica do Responsável Técnico em sistema de produção, visando adoção de
BPA para garantir a segurança dos alimentos destinados aos consumidores, em relação a
resíduos de agrotóxicos e contaminantes químicos, físicos e biológicos, na forma da legislação
vigente.

1.1.3. Capacitação técnica de operadores nas etapas de secagem, empacotamento e processamento.
1.1.4. Capacitação técnica continuada, dos
produtores e trabalhadores, no manejo adequado da cultura do
feijoeiro conduzida com o Sistema de Produção Integrada.

1.4.2. Capacitação técnica do produtor e trabalhador, visando
garantir a segurança do alimento, aos resíduos de agrotóxicos e
aos contaminantes
químicos, físicos e biológicos, na forma da legislação vigente.
1.5.1. Capacitação técnica dos integrantes da cadeia produtiva
em comercialização, marketing e gestão.

1.5. Comercialização e marketing

2. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES
2.1. Responsável técnico

2.1.1. Dispor de Responsável Técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia.
2.1.2. O Responsável Técnico deverá efetuar no mínimo cinco visitas à propriedade durante o
ciclo da cultura.

2.2. Organização de produtores

2.2.1. Organização dos pequenos produtores em associações ou
cooperativas ou entidade de classe representativa do setor.

3. RESPONSABILIDADE SOCIAL DO ESTABELECIMENTO
3.1. Legislação

3.1.1. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento da
legislação trabalhista e previdenciária vigente no Brasil.

4. SEGURANÇA, SAÚDE E BEM-ESTAR DO TRABALHADOR
4.1. Prevenção de acidentes

4.1.1. Atender às recomendações técnicas sobre manipulação de agrotóxicos e tecnologia de
aplicação conforme legislação de agrotóxicos.

4.1.3. Proceder à manipulação e aplicação de
agrotóxicos na presença de crianças e pessoas não protegidas.
4.1.4. Empregar mão-de-obra sem a

4.1.2. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento da
legislação de Segurança e Saúde no Trabalho e Prevenção de Acidentes, referente às recomendações técnicas.

4.2. Vestuário e equipamentos de proteção individual

devida capacitação em tecnologia de aplicação de agrotóxicos.
4.1.5. Depositar restos de agrotóxicos e lavar
equipamentos em fontes de água, riachos e
lagos.
4.2.4. Aplicação de agrotóxicos por pessoas
que não receberam treinamento para manuseio e aplicação.

4.2.1. Disponibilizar e exigir a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), de
acordo com as instruções dos rótulos dos produtos manuseados;
4.2.2. Limpar o (s) EPI (s) após sua utilização, de acordo com os procedimentos pré-estabelecidos no manual de uso.
4.2.3. Guardar o (s) EPI (s) em local isolado e protegido, separados dos agrotóxicos.

4.2.5. Manuseio e aplicação de agrotóxicos
sem EPI.

4.3. Direito de associação, negociação e
4.3.1. Estimular o empregado a associar-se em instituição rediscriminação
presentativa de classe.
4.4. Saúde do trabalhador
4.4.1. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento de
saúde do trabalhador.
4.5. Moradia e transporte
4.5.1. Dispor de moradia em condições habitáveis para os trabalhadores que residem na
propriedade agrícola;
4.5.2. Assegurar transporte seguro dos empregados de acordo com a legislação vigente.

5. GESTÃO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE DO ESTABELECIMENTO
5.1. Planejamento ambiental
5.2. Proteção ambiental

5.1.1. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento da
legislação ambiental.
5.2.1. Armazenar e transportar agrotóxicos, embalagens, insumos, combustíveis e seus derivados de acordo com a legislação de agrotóxicos.
5.2.2. Lavagem de embalagens e equipamentos de agrotóxicos e outros insumos, em locais
apropriados, de acordo com a legislação de agrotóxicos.

5.2.6. Reutilizar embalagens de agrotóxicos.
5.2.7. Queima ou enterrio de embalagens
vazias de agrotóxicos, bem como de sacaria
de sementes tratadas.

5.2.3. Devolução das embalagens vazias de agrotóxicos nas centrais de recebimento de embalagens.
5.2.4. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento da
legislação ambiental, referente aos estabelecimentos de produção e beneficiamento de agrotóxicos.
5.2.5. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento da
legislação pertinente, no que se refere à preservação e manutenção de Áreas de Preservação
Permanente (APP) e reserva legal.

5.3. Uso racional e fontes alternativas
de energia

5.2.8. Armazenar esterco, instalar área de
compostagem, abastecer e lavar pulverizadores e embalagens
de agrotóxicos a distância inferior a permitida pela legislação vigente, em relação a
nascentes, redes fluviais e reservatórios de
água.
5.2.9. Captar água para pulverização diretamente curso d'água.
5.3.1. Utilizar de forma racional os combustíveis fósseis, substituindo por fontes alternativas de energia renovável, sempre que
for possível.

6. INFRAESTRUTURA DO ESTABELECIMENTO
6.1. Armazenamento de agrotóxicos

6.1.1. Armazenar produtos e embalagens utilizadas conforme legislação de agrotóxicos.
6.1.4. Armazenar os agrotóxicos líquidos nas prateleiras in6.1.2. Armazenar os agrotóxicos em local específico, ventilado, com acesso restrito e preparado feriores.
para conter vazamentos, infiltrações ou contaminações para o exterior e utilizado para tal
finalidade.
6.1.5. Manter separados os produtos inflamáveis.
6.1.6. Manter embalagens fechadas sobre palets (estrados).
6.1.3. Adotar as BPA, para separar, armazenar, manusear, identificar os agrotóxicos e manter
registro sistemático da movimentação de estoque na unidade de produção.
6.2. Destinação de embalagens vazias de 6.2.1. Proceder à tríplice lavagem manual ou sob pressão, conforme o tipo de embalagem.
6.2.3. Reutilizar as embalagens de agrotóagrotóxicos
6.2.2. Inutilizar e encaminhar aos postos de recolhimento, conforme orientação do Instituto
xicos.
Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV).
6.3. Sinalização
6.3.1. Dispor de sinais de avisos de perigos potenciais nos locais de acesso às instalações de 6.3.2. Sinalizar a propriedade e unidade armazenadora para inarmazenamento de agrotóxicos e outros insumos.
formar visitantes e conscientizar quanto à segurança pessoal.
6.4. Alojamento e locais para alimenta- 6.4.1. Dispor de estruturas apropriadas para habitação e alimentação dos trabalhadores.
ção

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400011

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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6.5.1. Disponibilizar instalações sanitárias e de lavagem de mãos a menos de quinhentos
metros do local de trabalho

7. IMPLANTAÇÃO DA CULTURA
7.1. Escolha da área

7.1.1. Utilizar rotação de culturas.

7.2. Identificação de parcela para os re- 7.2.1. Instituir caderno de campo para registrar BPA e os dados de rastreabilidade
gistros de dados de rastreabilidade
7.2.2. Identificar a unidade de produção que apresente a mesma cultivar, com a mesma época
de plantio, submetida aos mesmos tratos culturais e fitossanitários de acordo com o preconizado pela Produção Integrada do Feijão e com as respectivas coordenadas geográficas.
7.2.3. Sinalizar na propriedade, por meio de placas ou outro distintivo, as parcelas destinadas
à Produção Integrada do Feijão.
7.2.4. Delimitar as unidades de produção por meio de georreferenciamento, planejando o uso
das parcelas.
7.3. Época de semeadura
7.3.1. Atender às recomendações do zoneamento agroclimático para a cultura do feijoeiro
comum;
7.3.2. Atender às recomendações do vazio sanitário para o feijoeiro comum, visando o controle
da mosca branca, de acordo com a legislação vigente do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA).
7.4. Sementes
7.4.1. Utilizar sementes produzidas em conformidade com a legislação vigente do MAPA.
7.5. Cultivar
7.5.1. Utilizar cultivares recomendadas para a região, inscritas no Registro Nacional de Cultivares (RNC/MAPA).
7.5.2. Identificar se a cultivar é geneticamente modificada.
7.6. Semeadura

7.1.2. Cultivo em solos não compactados, com baixa decli- 7.1.4. Repetir o cultivo do feijão na mesma
vidade, planos, friáveis, bem drenados e de boa fertilidade área, dentro do mesmo ano.
natural.
7.1.3. Formar palhada de cobertura, antecedendo o cultivo do
feijão.

7.3.3. Evitar a semeadura em época de maior infestação da
mosca branca.

7.5.3. Utilizar, preferencialmente, cultivar (es) resistente (s)
e/ou tolerante (s) às principais pragas/doenças que ocorrem na
região ou local.
7.5.4. Utilizar mais de uma cultivar em áreas diferentes e
identificadas.
7.6.1. Utilizar o Sistema Plantio Direto.
7.6.2. Realizar o tratamento de sementes.
7.6.3. Utilizar semeadura em nível, espaçamento e densidade
indicados para a cultivar, conforme recomendação técnica das
instituições de pesquisa oficiais ou do (s) obtentor (es) da (s)
cultivar (es).

8. MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO
8.1. Práticas conservacionistas

8.1.1. Adotar práticas conservacionistas de controle do processo de erosão e melhoria biológica 8.1.2. Utilizar rotação de culturas.
do solo.
8.1.3. Formar palhada de cobertura.

9. FERTILIDADE E NUTRIÇÃO
9.1. Avaliação da fertilidade do solo

9.2.
tes
9.3.
tes

9.1.1. Realizar análise química de solo, no mínimo a cada dois anos, para referenciar a 9.1.2. Seguir as recomendações regionais, para a correção da
recomendação da adubação com base na expectativa da produção.
acidez e a recomendação de adubação com macro e micronutrientes.
9.1.3. Monitorar a eficiência da adubação e o estado nutricional
das plantas por meio da diagnose foliar.
Escolha de corretivos e fertilizan- 9.2.1. Escolher os corretivos e fertilizantes de acordo com a análise de solo.
9.2.2. Quando possível, utilizar a adubação orgânica em substituição à adubação química.
Aplicação de corretivos e fertilizan9.3.1. Realizar a correção da acidez do solo pelo menos três
meses antes da semeadura.
9.3.2. Levar em consideração o histórico da área (culturas
anteriores).

10. MANEJO DE ÁGUA E IRRIGAÇÃO
10.1. Disponibilidade de água

10.1.1. Autorização do órgão competente para instalação do equipamento de irrigação.

10.2. Irrigação

10.2.1. Administrar a irrigação em função do balanço hídrico, da capacidade de retenção de 10.2.2. Adotar sistema de monitoramento da irrigação que perágua no solo e da demanda da cultura.
mita indicar quando e quanto irrigar (utilizar aparelhos, como
Tensiômetro, Tanque Classe A).

10.1.2. Disponibilizar água em quantidade
superior à requerida.

11. PROTEÇÃO INTEGRADA DA CULTURA
11.1.1. Utilizar as técnicas preconizadas no Manejo Integrado de plantas daninhas, doenças e 11.1.3. Utilizar armadilhas que possibilitem aferir a ocorrência
pragas.
e flutuação de pragas.
11.1.2. Adotar as recomendações técnicas das instituições oficiais de pesquisa para a cultura do
feijoeiro comum, procedendo ao registro no caderno de campo.
Escolha do método de controle
11.2.1. Priorizar o uso de métodos de controles culturais, biológicos e produtos seletivos aos inimigos naturais e com menor
toxicidade para o ambiente e para o aplicador.
11.2.2. Nas táticas de controle de plantas daninhas deve ser
priorizado o uso do método cultural (principalmente a cobertura
morta), complementado pelo controle químico e mecânico.
11.2.3. No controle químico, dar preferência para os produtos
de menor toxicidade (classes III e IV), e rotacionar mecanismos
de ação dos agrotóxicos.
Aplicação de agrotóxicos
11.3.1. Utilizar somente produtos registrados no MAPA, mediante receituário agronômico.
11.3.6. Monitoramento das condições agroclimáticas, para o
11.3.2. A decisão de aplicar deverá ser baseada em
conhecimento dos fatores que favorecem a incidência de plantas daninhas, pragas e doenças.
amostragens, em função dos níveis de dano econômico, conforme o manejo integrado de pragas, 11.3.7. Efetuar a aplicação do agrotóxico em condições clidoenças e plantas daninhas.
máticas favoráveis (temperatura, umidade relativa do ar, ve11.3.3. Utilizar a dosagem do agrotóxico e respeitar o
locidade do vento).
intervalo de segurança e carência indicados.
11.3.8. Levar em consideração a eficiência e seletividade dos
11.3.4. Obedecer às recomendações técnicas sobre manipulação de agrotóxicos, conforme legislação vigente.
11.3.5. Manter registros de todas as operações (data da aplicação, agrotóxico utilizado, dose, agrotóxicos, riscos de surgimento de resistência, persistência,
método de aplicação, identificação do operador), juntamente com o receituário agronômico.
toxicidade, resíduos nos grãos e impactos no ambiente.
11.3.9. Alternar princípios ativos e modo de ação dos agrotóxicos, para evitar resistência.
Equipamentos
11.4.1. Dispor de EPI, conforme legislação vigente.
11.4.3. Proceder à manutenção e aferição de máquinas e demais
11.4.2. Dispor de dosadores apropriados para medir as quantidades recomendadas no rótulo dos equipamentos antes da aplicação de fertilizantes ou agrotóxiagrotóxicos.
cos.
11.4.4. Na aplicação de agrotóxicos, utilizar tratores dotados de
cabine.
Transporte e descarte de embala- 11.5.1. Após a utilização total do agrotóxico, realizar a "tríplice lavagem" ou "lavagem sobre
pressão", conforme o tipo de embalagem.
11.5.2. Manter as embalagens vazias em local próprio e seguro até o momento de transportá-las
aos postos de recebimento, conforme determinação na nota fiscal.

11.1. Monitoramento de plantas daninhas, doenças e pragas
11.2.

11.3.

11.4.

11.5.
gem

11.3.10. Proceder à manipulação e aplicação
de agrotóxicos na presença de pessoas não
protegidas.
11.3.11. Aplicação de fungicidas e inseticidas em datas pré-definidas sem critérios
técnicos.

12. COLHEITA
12.1. Colheita

12.1.1. Efetuar a limpeza e regulagem da colhedora, antes da colheita.
12.1.4. Monitorar as perdas durante o processo de colheita e
12.1.2. Colher produtos da Produção Integrada do Feijão, separadamente de feijão de outros proceder aos ajustes necessários.
sistemas de produção.
12.1.5. Em casos de alta infestação de plantas daninhas ou
desuniformidade fisiológica da cultura, proceder à dessecação
quando as plantas atingirem a plena maturação.
12.1.3. Utilizar agrotóxicos recomendados para a dessecação da lavoura, quando necessário.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400012
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13. PÓS-COLHEITA
13.1. Sistema de rastreabilidade

13.1.1. Instituir cadernos de pós-colheita para o registro de dados sobre aplicação de Boas Práticas
a partir da saída do feijão do campo até a expedição do produto.
13.1.2. Comprovar a rastreabilidade a partir da saída do feijão do campo até a expedição do
produto.
13.2. Identificação e transporte
13.2.1. Realizar o transporte desde o campo até a unidade armazenadora em veículos apropriados
e devidamente higienizados.
13.2.2. A carga de grãos deve estar acompanhada de identificação da propriedade,
parcela e da cultivar.
13.2.3. Durante o transporte utilizar métodos, técnicas e processos de logística que assegurem a
qualidade, rastreabilidade do produto, desde a saída da colhedora até a recepção na unidade
armazenadora.
13.2.4. Ao transportar os grãos oriundos da Produção Integrada do Feijão junto com outro tipo de
mercadoria, esses deverão estar devidamente identificados e isolados.
13.3. Higiene e prevenção de contami- 13.3.1. Proceder a higienização dos equipamentos utilizados na produção, colheita, transporte e
nações
beneficiamento antes de serem utilizados na Produção Integrada do Feijão.
13.4. Recepção
13.4.1. Segregar os lotes de feijão produzidos no Sistema Produção Integrada do Feijão, daqueles
provenientes de outros sistemas, mantendo a identificação da propriedade, da área e da cultivar.
13.5. Pré-limpeza
13.5.1. Realizar pré-limpeza dos grãos.
13.6. Secagem
13.6.1. Secar os grãos até que o teor de umidade atinja valor igual ou inferior a quatorze por
cento.
13.6.2. A temperatura de secagem deve ser registrada no caderno de pós-colheita.
13.7. Classificação
13.7.1. Classificar e armazenar os grãos, seguindo a legislação vigente quanto aos limites máximos permitidos de defeitos e impurezas.
13.8. Armazenamento
13.8.1. Os grãos oriundos do sistema de Produção Integrada do Feijão deverão ser armazenados 13.8.5. Poderá ser armazenado no mesmo espaço feijão de
devidamente separados e identificados.
outros sistemas produção, com a devida identificação.
13.8.2. Higienizar as instalações da Unidade Armazenadora, antes do início do armazenamento,
mantendo-a limpa durante todo o período.
13.8.6. Implementar BPA e os princípios do sistema de
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle
(APPCC).
13.8.3. Adotar o Programa de Manejo Integrado de Pragas de Grãos Armazenados e monitorar
possíveis contaminações, por materiais inertes e animais, durante o período de armazenamento.
13.8.4. Para o controle de pragas de grãos armazenados, utilizar somente produtos registrados no
MAPA, mediante receituário agronômico, de acordo com a legislação vigente.
13.9. Empacotamento
13.9.1. Identificar as embalagens contendo o feijão oriundo da Produção Integrada.
13.6.4. Implementar o sistema de APPCC.
13.9.2. Proceder regularmente a higienização de equipamentos e do local de trabalho.
13.9.3. Empacotar os grãos oriundos da Produção Integrada do Feijão com isolamento adequado
do empacotamento de feijão oriundo de outro sistema de cultivo.
13.10. Análise de resíduos de agrotóxi- 13.10.1. Realizar a análise de resíduos de agrotóxicos e micotoxinas conforme determinado
13.10.7. Comercializar grãos quando o LMR
cos e de micotoxinas
pela Portaria Inmetro nº 443, de 23 de novembro de 2011.
de agrotóxicos e de micotoxinas excederem
13.10.2. Manter disponíveis os resultados das análises.
os limites permitidos, em cumprimento à
13.10.3. Quando o Limite Máximo de Resíduos (LMR) dos grãos exceder os limites da legislação
legislação vigente.
vigente, deve-se elaborar um plano de ação com vistas a eliminar as causas dos problemas nas
safras futuras.
13.10.4. Coletar porções de trezentas e cinquenta gramas de grãos em dez em 10 pontos da
lavoura, ao acaso, durante a colheita em campos com até cinquenta hectare, diretamente na
colhedora, homogeneizando-as para a constituição de amostra única.
13.10.5. Coletar amostras na unidade armazenadora em silo individualizado, retirando, pelo menos
uma porção de trezentas e cinquenta gramas a cada cinco toneladas, as quais serão homogeneizadas formando uma única amostra composta e desta será retirada uma amostra representativa do lote.
13.10.6. Coletar amostras na unidade armazenadora em silo individualizado, retirando pelo menos uma porção de trezentas e cinquenta gramas a cada cinco toneladas, as quais serão homogeneizadas formando uma única amostra composta e desta será retirada uma amostra representativa do lote.

14. AUDITORIA
14.1. Georreferenciamento e Abrangên- 14.1.1. Georreferenciar a área onde foi realizado o processo de produção.
cia da rastreabilidade
14.1.2. A rastreabilidade, no campo, deve ir até a área de produção.
14.1.3. Manter a identidade da carga durante o transporte.
14.1.4. Individualizar cada lote na unidade armazenadora de grãos.
14.1.5. Manter registros atualizados e com fidelidade.
14.1.6. Manter os registros das informações por um período mínimo de dois anos, para fins de
rastreamento de todas as etapas do processo.
14.2. Caderno de campo (manual ou in- 14.2.1. Registrar, manual ou eletronicamente, todos os procedimentos técnicos realizados durante
formatizado)
o processo de produção, desde a semeadura até a entrega dos grãos na unidade armazenadora/empacotadora.
14.3. Agrotóxicos
14.3.1. Proceder ao registro das aplicações, contendo pelo menos as seguintes informações: data,
hora, área, produto comercial, dosagem, responsável técnico, responsável pela aplicação, modo de
aplicação, quantidade de calda por hectare, período de carência e intervalo de segurança.
14.3.2. Proceder ao registro sistemático da movimentação de estoque, para fins do processo de
rastreabilidade.
14.4. Plantas daninhas, pragas e doen- 14.4.1. Efetuar, regularmente, o registro da incidência e severidade de plantas daninhas, pragas e
ças
doenças na lavoura.
14.5. Corretivos e Fertilizantes
14.5.1. Efetuar o registro das aplicações, contendo pelo menos as seguintes informações: área de
produção, produto comercial, dosagem, responsável pela aplicação e modo de aplicação.
14.6. Irrigação
14.6.1. Efetuar o registro das irrigações, quando efetuadas, contendo pelo menos: área de produção, data, lâmina aplicada, responsável pela irrigação e sistema de utilizado.
14.7. Equipamentos
14.7.1. Efetuar o registro das manutenções e calibrações contendo pelo menos: data, procedimento
(s) e responsável (eis).
14.8. Caderno de pós-colheita (manual 14.8.1. Registrar, de modo sistemático, os processos realizados, desde a recepção na unidade
ou sistema informatizado)
armazenadora até a expedição, no caderno de pós-colheita.
14.8.2. Manter as informações que permitam a rastreabilidade até o ponto de entrega ao comprador final.

14.1.7. Utilizar um sistema que permita a identificação
rápida dos grãos oriundos dos diferentes campos de Produção Integrada do Feijão.

14.8.3. Compatibilizar a coleta e transmissão de informações com a demanda de sistemas de garantia da qualidade na fase de pós-colheita, como o APPCC e a ISO
22000.

15. CERTIFICAÇÃO
15.1. Auditorias externas

15.1.1. A auditoria poderá ser individual ou em grupo.
15.1.10. Na produção realizar as auditorias no momento da
15.1.2. A amostragem para auditoria efetuada em grupo deverá ser realizada ao acaso, de floração ou próximo da colheita do feijão;
acordo com os seguintes critérios:
Produtores em Grupo
% a ser auditado
15.1.11. Na pós-colheita realizar as auditorias no momento do
recebimento de grãos ou durante o armazenamento do feijão.
Até 100
10
De 101 - 500
8
De 501 - 5.000
6
15.1.12. Realizar a auditoria externa no beneficiamento e ou
processamento, primordialmente, para verificar a conformidade
do produto final em relação à Produção Integrada, por
Acima de 5.001
4
15.1.3. Determinar as propriedades para serem auditadas por sorteio ou sistema de rodízio,
intercalando as auditorias nas diferentes propriedades a cada ano.
15.1.4. O produtor interessado em certificar a produção de feijoeiro comum ou de
meio do sistema de rastreabilidade, além dos demais proceprodutos derivados, de acordo com o sistema da Produção Integrada Agropecuária (PI-Brasil), dimentos técnicos, desta Norma.
deverá encaminhar o formulário de solicitação, conforme estabelecido na Portaria nº 274, de 21
de junho de 2011, do Inmetro.
15.1.5. A auditoria de manutenção deverá ser anual.
15.1.6. As auditorias deverão ser realizadas em todas as unidades armazenadoras e empacotadoras.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400013
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15.1.7. A comprovação do cumprimento dos requisitos de avaliação resulta na emissão do
Certificado de Conformidade, emitido por Organismo de Certificação
de Produto (OCP), com validade de cinco anos. No caso de produtos finais, também poderão
ser utilizados selos de identificação da conformidade na embalagem
15.1.8. O período de carência em PI-Brasil para fins de solicitação de certificação para feijoeiro
comum é de uma safra agrícola.
15.1.9. A equipe auditora do OCP deverá comprovar capacitação em PI-Brasil e nas normas
Produção Integrada do Feijão, conforme a Portaria nº 274, de 21 de junho de 2011, do
Inmetro.
15.2. Auditorias internas

15.2.1. Realizar auditoria interna no (s) campo (s) de produção
e na (s) Unidade (s) Armazenadora (s) e empacotadora (s) de
grãos, no mínimo uma vez por safra, para corrigir ou evitar
possíveis nãoconformidades.
15.2.2. Registrar e aplicar as ações preventivas e corretivas
como consequência da auditoria interna.

ANEXO V
NORMA TÉCNICA ESPECÍFICA PARA A PRODUÇÃO INTEGRADA DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS
Esta Norma Técnica Específica, formulada por premissas estabelecidas pela Instrução Normativa nº 27, de 30 de agosto de 2010, refere-se à etapa Fazenda da Produção Integrada de Flores e Plantas
Ornamentais, que abrange todos os processos conduzidos na produção agrícola, a colheita e a pós-colheita, conforme fixada pelo Anexo da Portaria nº 443, de 23 de novembro de 2011, do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
ÁREAS TEMÁTICAS

REQUISITOS
OBRIGATÓRIA

RECOMENDADA

PROIBIDA

1. GESTÃO DA PROPRIEDADE
1.1. Gestão tático-operacional

1.2. Organização de produtores
1.3. Comercialização
1.4. Legislação
1.5. Responsabilidade Técnica
1.6. Ações Corretivas

1.1.1. Considerar como etapa "Fazenda" da Produção Integrada de Flores e Plantas Orna- 1.1.7. Possuir croqui, planta baixa ou foto aérea da microbacia
mentais todos os processos conduzidos na produção agrícola, colheita e pós-colheita de flores em que a propriedade se insere.
e plantas ornamentais.
1.1.8. Manter registro atualizado de clientes.
1.1.2. Possuir croqui, planta baixa ou foto aérea da propriedade, com coordenadas
geográficas e identificação do uso das áreas.
1.1.3. Demarcar os limites ou divisas da propriedade.
1.1.4. Manter registro atualizado de fornecedores.
1.1.5. Manter registro atualizado de funcionários, por meio de ficha cadastral com dados
pessoais e função exercida.
1.1.6. Cientificar por escrito os funcionários sobre sua função e responsabilidade na propriedade, mantendo documento comprobatório com sua anuência.
1.2.1. Capacitar os produtores em atividade de organização
associativa e gerenciamento da Produção Integrada
1.3.1. Possuir plano de negócios e plano de marketing de seus
produtos, identificando mercados, custos de produção, estoques
e formação de preço.
1.4.1. Possuir autorização para realização da atividade agrícola emitida pelos órgãos competentes.
1.5.1. Ter profissional com atribuição e registro em Conselho de Classe como responsável
técnico.
1.6.1. Dispor de procedimentos documentados para:
1.6.1.1. Registrar problemas encontrados.
1.6.1.2. Investigar as causas dos problemas.
1.6.1.3. Implementar soluções efetivas.
1.6.1.4. Registrar medidas adotadas para prevenir repetição de problemas.

2. GESTÃO AMBIENTAL
2.1. Planejamento Ambiental

2.1.1. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento da
legislação ambiental.

3. CAPACITAÇÃO
3.1. Produção Integrada

3.1.1. Manter o Responsável Técnico (RT) da propriedade capacitado em curso conceitual sobre 3.1.2. Capacitar os funcionários em conceitos de PI-Brasil.
a Produção Integrada Agropecuária (PI-Brasil) e em curso teórico prático no processo produtivo de flores e plantas ornamentais, conforme
ementa, com carga horária mínima de quarenta horas e periodicidade de cinco anos.

4. SISTEMA DE REGISTRO
4.1. Rastreabilidades
4.2. Caderno de campo

4.3. Caderno de pós-colheita

4.1.1. Manter um sistema atualizado de documentos e registros de dados e das etapas de 4.1.2. Utilizar sistema informatizado de identificação dos proprodução, pós-colheita e pós-produção, manual ou informatizado, o qual assegure a rastrea- cessos e produtos, de modo a garantir a rastreabilidade.
bilidade dos processos executados na propriedade.
4.2.1. Registrar dados sobre a propriedade, seu responsável técnico e suas instalações, áreas de
produção, pós-colheita ou pós-produção, conforme os campos descritos no caderno de campo.
4.2.2. Manter registros atualizados, com lista patrimonial de todos os veículos, máquinas,
equipamentos e implementos em uso na propriedade.
4.2.3. Registrar dados sobre os produtos e processos produtivos de flores e
plantas ornamentais conduzidos na propriedade.
4.2.4. Registrar a ocorrência de pragas e doenças nas áreas de produção de flores e plantas
ornamentais.
4.2.5. Manter registro com dados de origem de todos os materiais de flores e plantas ornamentais cultivados na propriedade.
4.3.1. Registrar dados sobre os processos de pós-colheita ou pós-produção de flores e plantas
ornamentais.

5. INFRA-ESTRUTURA
5.1. Instalações

5.1.1. Manter atualizados e visíveis o Plano de Prevenção de Riscos e Acidentes e respectivos 5.1.7. Possuir doca de carga e descarga na propriedade para
mapas de risco para cada setor.
facilitar o carregamento e descarregamento de produtos.
5.1.2. Disponibilizar instalações sanitárias e refeitório aos funcionários.
5.1.3. Manter a propriedade organizada em todas as suas áreas e dependências.
5.1.8. Disponibilizar área de descanso aos trabalhadores.
5.1.9. Sinalizar os limites de velocidade para trânsito de veículos na propriedade.
5.1.4. Limpar regularmente os locais de trabalho.
5.1.5. Manter conservadas as estradas, vias de acesso e carreadores, garantindo a qualidade dos
processos e produtos da propriedade.
5.1.6. Manter sinalizados os acessos aos principais setores da propriedade.
5.2. Depósito de agrotóxicos, fertilizan- 5.2.1. Dispor de local (is) adequado (s) para o armazenamento de agrotóxicos, fertilizantes e
tes e produtos afins
produtos afins, evitando contaminação ambiental e seguindo as normas de segurança e instruções do fabricante ou importador, quando houver.
5.2.2. Possuir placas visíveis de sinalização no acesso ao depósito de agrotóxicos.
5.2.3. Permitir o acesso ao depósito de agrotóxicos somente aos funcionários devidamente
capacitados.
5.3. Empacotadeira
5.3.1. Dispor de local adequado para os processos de pós-colheita ou pós-produção e embalagem dos produtos finais, considerando aspectos de limpeza e ventilação.
5.4. Câmara de armazenamento

5.2.4. Utilizar o depósito de agrotóxicos para
armazenamento de quaisquer outros materiais.

5.3.2. Utilizar a empacotadeira como depósito de materiais distintos dos
utilizados na pós-colheita ou pós-produção e
embalagem dos produtos finais.

5.4.1. Dispor de local adequado para o armazenamento de produtos destinados à comercialização.
5.4.2. Monitorar e registrar a temperatura e umidade relativa do ar nas câmaras de armazenamento.
5.4.3. Manter limpas e desinfetadas as câmaras de armazenamento, viabilizando a manutenção
da qualidade dos produtos destinados à comercialização.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400014
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5.5. Veículos, máquinas, equipamentos e 5.5.1. Realizar e registrar a regulagem e manutenção periódica dos veículos, máquinas, equiimplementos
pamentos e implementos, mantendo-os em bom estado de conservação.
5.5.2. Dispor de local adequado para a guarda dos veículos, máquinas e equipamentos, quando
não em uso.
5.5.3. Armazenar Equipamentos de Proteção
Individuais (EPIs) em local adequado e separado do depósito de agrotóxicos, fertilizantes e
produtos afins.
5.5.4. Fornecer EPIs aos funcionários que executam funções que ofereçam riscos.

6. AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES E PRODUTOS AFINS
6.1. Produtos agrotóxicos

6.2. Manipulação

6.3. Transporte e aplicação

6.1.1. Manter inventário do estoque e registro sistemático da movimentação de agrotóxicos, 6.1.5. Priorizar o uso de produtos com classificação pouco 6.1.10. Utilizar fertilizantes minerais e orgâfertilizantes e produtos afins, viabilizando a rastreabilidade do uso destes produtos na produção tóxicos e evitar o uso de produtos extremamente tóxicos ou nicos com
de flores e plantas ornamentais.
altamente tóxicos.
6.1.2. Utilizar agrotóxicos e produtos afins registrados no Ministério da Agricul
substâncias tóxicas que possam provocar riscos de contaminação do solo e dos lençóis de
água subterrâneos.
6.1.6. Priorizar o uso de produtos pouco perigosos ao meio
ambiente ou classificados como de baixo risco ao meio ambiente e evitar o
tura Pecuária e Abastecimento (MAPA), mediante receituário agronômico.
6.1.3. Utilizar herbicidas somente como complemento aos métodos culturais de controle, mediante receituário agronômico.
6.1.11. Utilizar esterco não curtido, material
orgânico contaminado ou não compostado e
lodo de efluentes não tratados.
6.1.4. Registrar a entrada de insumos utilizados no preparo de fertilizantes próprios.
uso de produtos com classificação altamente perigosos ao
meio ambiente ou muito perigosos ao meio ambiente.
6.1.7. Potencializar o uso de fertilizantes naturais (esterco
animal curtido, restos vegetais, composto e vermicomposto).
6.1.8. Evitar a aplicação de agrotóxicos que causem danos aos
inimigos naturais.
6.1.9. Utilizar alternância de ingrediente ativo no controle da
mesma praga-alvo.
6.2.1. Manipular e preparar agrotóxicos, fertilizantes e produtos afins em locais específicos,
6.2.7. Permitir a manipulação e preparo de
construídos para esta finalidade.
agrotóxicos, fertilizantes e produtos afins por
funcionários não capacitados nesta função.
6.2.2. Manter acesso ao local de manipulação dos agrotóxicos, fertilizantes e produtos afins
somente aos funcionários responsáveis pelo preparo destes produtos.
6.2.8. Manipular e preparar agrotóxicos e fertilizantes de maneira equivocada, colocando
em risco a saúde humana e o meio ambiente.
6.2.3. Manter lista atualizada dos funcionários devidamente capacitados e responsáveis pelo
preparo e manipulação de agrotóxicos, fertilizantes e produtos afins na propriedade.
6.2.4. Obedecer às recomendações técnicas de manipulação de agrotóxicos, fertilizantes e
produtos afins, em acordo com os receituários agronômicos.
6.2.5. Calcular e preparar os agrotóxicos, fertilizantes e
produtos afins, evitando gerar excedentes.
6.2.6. Utilizar EPIs.
6.3.1. Manter lista atualizada dos funcionários responsáveis pelo transporte e aplicação de 6.3.13. Observar o pH da calda antes da pulverização, vi- 6.3.17. Aplicar agrotóxicos, fertilizantes e proagrotóxicos, fertilizantes e produtos afins na propriedade.
sando o aumento da eficiência da aplicação dos agrotóxicos e dutos afins sem comprovada necessidade.
fertilizantes.
6.3.2. Obedecer às recomendações técnicas para aplicação de agrotóxicos, fertilizantes e produtos afins, considerando os registros de pragas e doenças e as necessidades de tratos culturais
e manejo.
6.3.14. Adotar práticas culturais que evitem perda de agrotóxicos e fertilizantes por lixiviação, volatização e erosão.
6.3.3. Registrar o uso de agrotóxicos, fertilizantes e produtos afins.
6.3.4. Realizar os cálculos para adubação de solo e foliar e calagem a partir dos resultados das
análises de solo ou foliar.
6.3.15. Evitar a aplicação de agrotóxicos e fertilizantes durante condições climáticas adversas.
6.3.16. Reutilizar a solução de fertirrigação, desde que fitossanitariamente seguro.
6.3.5. Aplicar agrotóxicos, fertilizantes e produtos pós-colheita ou pós-produção considerando
a eficiência e seletividade dos produtos, riscos de surgimento de resistência, persistência,
toxicidade, resíduos e impactos ao ambiente, visando à diminuição da aplicação de produtos.

6.4. Descarte

6.3.6. Utilizar dosador ou gabarito para garantir a uniformidade de volumes e a quantidade de
agrotóxicos e fertilizantes, segundo as especificidades estabelecidas para cada cultura.
6.3.7. Fracionar a aplicação de fertilizantes nitrogenados e potássicos, conforme as recomendações técnicas.
6.3.8. Realizar o manejo da fertirrigação segundo a recomendação técnica.
6.3.9. Cumprir os prazos de reentrada indicado na bula dos agrotóxicos para a realização de
quaisquer atividades de cultivo e colheita nas áreas após a aplicação destes produtos.
6.3.10. Seguir as orientações do Responsável Técnico no caso de produtos que não apresentam
prazo de reentrada na bula.
6.3.11. Sinalizar as áreas onde foram aplicados os agrotóxicos, evitando o acesso de pessoas
durante o período de reentrada.
6.3.12. Utilizar EPI.
6.4.1. Realizar, em local adequado, a tríplice lavagem das embalagens de agrotóxicos e en- 6.4.6. Dispor de uma unidade de tratamento de água re- 6.4.7. Reutilizar embalagens de agrotóxicos
caminhá-las aos postos de coleta, com obtenção do comprovante de entrega.
sidual.
em condições não autorizadas.
6.4.8. Depositar resíduos de agrotóxicos, fertilizantes e produtos afins em locais não permitidos.
6.4.2. Realizar, em local adequado e quando necessário, a tríplice lavagem das embalagens de
fertilizantes e produtos destinados à pós-colheita ou pós-produção e encaminhá-las aos postos
de coleta, com obtenção do comprovante de entrega.
6.4.3. Realizar, em local adequado e quando necessário, a lavagem dos
equipamentos utilizados na aplicação de agrotóxicos, fertilizantes e produtos afins.
6.4.4. Descartar de maneira adequada a solução de fertirrigação, evitando contaminação.
6.4.5. Realizar o descarte adequado da solução residual de produtos utilizados nos tratamentos
de pós-colheita ou pós-produção.

7. IMPLANTAÇÃO DA CULTURA
7.1. Áreas de produção

7.1.1. Identificar cada área de produção de flores e plantas ornamentais, podendo ser com uma 7.1.3. Utilizar sistemas de cultivo adaptados à região, que viaou mais espécies ou cultivares, com datas de plantio e tratos culturais distintos.
bilizem maior produtividade e menor impacto ambiental.
7.1.2. Registrar o histórico das áreas de produção, indicando espécie ou cultivar, e quando
possível, data de plantio e tratos culturais anteriores.

7.2. Material propagativo

7.2.1. Utilizar material propagativo, isto é, sementes, bulbos, garfos, estacas, mudas, mudas 7.2.6. Utilizar espécies ou cultivares adaptadas à região, com
micropropagadas e outros, adquirido de produtor ou comerciante inscrito no Registro Nacional maior resistência às pragas e maior produtividade.
de Sementes e Mudas, guardando a respectiva documentação original de aquisição.
7.2.2. Possuir autorização expressa do titular de proteção, respeitando-se os termos firmados
com ele ou seus licenciados, em se tratando de cultivar protegida no Brasil, caso o propósito
seja a multiplicação ou comercialização de material propagativo.
7.2.3. Utilizar material propagativo reservado para uso próprio, em consonância ao local,
quantidade e época de plantio determinados na legislação.
7.2.4. Manter o material propagativo sob condições controladas, atendendo suas exigências de
armazenamento.
7.2.5. Monitorar a sanidade das plantas básica, matriz, jardim clonal ou borbulheira, no caso de
multiplicação de material propagativo para uso próprio, mantendo pelo menos o registro de
ocorrências de pragas e doenças.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400015
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7.3.1. Proceder à aclimatação das mudas segundo recomendação técnica, quando necessária ou
exigida.

8. MANEJO DA CULTURA
8.1. Manejo da cultura

8.1.1. Realizar a semeadura, plantio, podas de formação, condução e limpeza das plantas,
compatíveis com o manejo da cultura.
8.1.2. Proceder regularmente operações de limpeza nas ferramentas utilizadas no manejo da
cultura.
8.1.3. Destruir, incorporar ou manter como cobertura morta os restos culturais, evitando riscos
fitossanitários.

8.1.4. Utilizar como cobertura morta restos
culturais infectados.

9. MANEJO DO SOLO
9.1 Conservação e cobertura do solo

9.2. Substrato

9.1.1. Realizar análise de solo nas áreas de produção, de acordo com a necessidade da cultura, 9.1.6. Realizar análise química de tecido vegetal
pelo menos uma vez ao ano.
9.1.7. Promover a melhoria das características biológicas do
9.1.2. Corrigir, quando necessária, a salinidade e o pH do solo previamente ao
solo.
plantio.
9.1.8. Utilizar restos culturais como cobertura morta ou in9.1.3. Utilizar técnicas conservacionistas de solo.
corporá-los ao solo após a compostagem.
9.1.4. Manter a cobertura vegetal natural do solo, controlando sua altura, nos
9.1.9. Utilizar plantas para cobertura do solo que não sejam
agressivas, nem hospedeiras de pragas e doenças.
sistemas agroflorestais.
9.1.5. Realizar drenagem das áreas com excesso de umidade.
9.2.1. Armazenar substrato em local adequado, coberto e protegido de intempéries.
9.2.3. Utilizar substrato com elevada capacidade de retenção de
água, boa capacidade de aeração e
9.2.2. Registrar a entrada de substratos comerciais e de insumos utilizados no preparo de estabilidade da estrutura ao longo do tempo.
substratos próprios, os quais devem seguir protocolos estabelecidos na propriedade ou re- 9.2.4. Utilizar substrato ausente de pragas e ervas daninhas.
comendação técnica.

10. MANEJO DA ÁGUA E IRRIGAÇÃO
10.1. Uso racional de água

10.2. Qualidade de água

10.1.1. Planejar a utilização de água, elaborando um projeto de irrigação e drenagem que 10.1.4. Monitorar o nível de água dos poços em áreas irrigadas
considere o volume e a qualidade da água existente na propriedade e demandada pelas áreas de com água subterrânea.
produção, sendo esta devidamente autorizada para uso.
10.1.5. Manejar a irrigação a partir de dados climáticos ou
sensoriais de solo ou das fases de desenvolvimento da cultura.
10.1.2. Aplicar práticas para redução do consumo de água, utilizando métodos de irrigação
adequados à cultura e ao período, sistemas de irrigação eficientes e reaproveitamento de água,
quando possível e fitossanitariamente seguro.
10.1.3. Monitorar a eficiência do sistema de irrigação, considerando a uniformidade de aplicação, inspeção e controle de vazamentos.
10.2.1. Monitorar anualmente a qualidade física, química e biológica da água destinada ao 10.2.3. Monitorar a condutividade elétrica da solução aplicada
consumo humano.
pelo sistema de irrigação.
10.2.2. Monitorar a qualidade da água utilizada na irrigação, pulverização e empacotadeira.

11. CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS
11.1. Diagnóstico, monitoramento e con- 11.1.1. Monitorar a ocorrência de pragas e doenças na propriedade.
11.1.3. Realizar análise de solo e de material vegetal para
trole de pragas
11.1.2. Priorizar o uso de métodos naturais, físicos, biológicos ou culturais no controle de avaliar a presença de nematóides e outros agentes fitopatopragas e doenças.
gênicos existentes na área.
11.1.4. Implantar infraestrutura necessária ao monitoramento
das condições agroclimáticas para o controle fitossanitário preventivo.

12. COLHEITA E TRANSPORTE
12.1. Colheita

12.2. Transporte

12.1.1. Cumprir os prazos de reentrada estabelecidos para os agrotóxicos aplicados durante o
cultivo, seguindo as orientações do responsável técnico no caso de produtos que não apresentam prazo de reentrada na bula.
12.1.2. Utilizar EPI, quando necessário, conforme recomendação técnica.
12.1.3. Impedir a mistura de flores e plantas ornamentais colhidas das áreas de Produção
Integrada com as de outros sistemas de produção.
12.1.4. Atender aos regulamentos específicos de ponto de colheita de cada cultura,
considerando as recomendações técnicas.
12.1.5. Manter, quando necessário, as flores de corte hidratadas em água tratada.
12.1.6. Colher as flores e plantas ornamentais de forma cuidadosa, reduzindo a possibilidade de
ocorrência de danos mecânicos.
12.2.1. Impedir a mistura das flores e plantas ornamentais colhidas das áreas de Produção
Integrada com materiais oriundos de outros sistemas de produção, durante o transporte na
propriedade.
12.2.2. Transportar na propriedade os produtos colhidos no menor intervalo de tempo possível,
com vistas à preservação de sua qualidade.
12.2.3. Transportar os produtos na propriedade em recipientes e contentores adequados para a
cultura.

13. PÓS-COLHEITA OU PÓS-PRODUÇÃO
13.1. Recepção e tratamento

13.2. Classificação e embalagem

13.3. Armazenamento

13.4. Análises de resíduos

13.1.1. Impedir a mistura de flores e plantas ornamentais colhidas das áreas de Produção
Integrada com as de outros sistemas de produção durante a recepção dos produtos na empacotadeira.
13.1.2. Impedir a mistura de flores e plantas ornamentais colhidas das áreas de Produção
Integrada com as de outros sistemas de produção, durante os tratamentos pós-colheita ou pósprodução.
13.1.3. Realizar o tratamento pós-colheita ou pós-produção em áreas destinadas para esta
atividade.
13.2.1. Realizar a classificação dos produtos finais conforme padrões estabelecidos na propriedade e descritos em ficha técnica ou tabela.
13.2.2. Manter os produtos finais isentos de plantas invasoras.
13.2.3. Utilizar embalagens que permitam a acomodação dos produtos finais de
mesma classificação.
13.2.4. Manter a rastreabilidade dos lotes embalados, sendo possível estes serem compostos por
produtos oriundos de mais de um lote de produção.
13.2.5. Rotular o produto final, atendendo ao manual de uso do selo da PI-Brasil.
13.2.6. Permitir ao consumidor, identificar a finalidade do produto na embalagem, evidenciando
se para fins ornamentais, alimentação, terapêutica ou cosmética, assim como informações de
contato para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
13.3.1. Impedir a mistura de flores e plantas ornamentais colhidas das áreas de Produção
Integrada com as de outros sistemas de produção durante o armazenamento.
13.3.2. Obedecer às recomendações técnicas de armazenamento específicas para cada produto
final.
13.4.1. Permitir amostragem anual para fins de verificação de níveis de resíduos e contaminantes no caso de flores e plantas ornamentais destinadas à alimentação, terapêutica ou
cosmética, em conformidade com o Manual de Coleta de Amostras
para Avaliação do Resíduo de Agrotóxicos em Vegetais - MAPA, devendo o Limite Máximo de
Resíduos atender ao estabelecido pelo mercado consumidor a que se destina o produto.

14. LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
14.1. Legislação trabalhista

14.1.1. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento
da legislação trabalhista.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400016
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15. CERTIFICAÇÃO
15.1 Auditorias

15.1.1. Solicitar a adesão e a auditoria externa inicial após, pelo menos, três meses de aplicação
das normas da Produção Integrada de Flores e Plantas Ornamentais, devendo o Organismo de
Certificação de Produto (OCP) dispor de membro na equipe auditora capacitado em curso
conceitual sobre PI-Brasil, com
carga.
15.1.2. Carga horária mínima de oito horas e periodicidade de cinco anos, e curso
teórico-prático no processo produtivo de flores e plantas ornamentais, com carga horária
mínima de vinte horas e periodicidade de três anos, ambos conforme ementa.

15.1.5. Realizar auditoria interna na propriedade, contemplando
as distintas etapas do processo de certificação, ou seja, produção, colheita, pós-colheita e pós-produção, de forma que:
15.1.5.1. Sejam programadas em função dos pontos e momentos críticos de cada atividade e efetuadas por pessoas independentes a tais tarefas.
15.1.5.2. Tenham seus resultados registrados e as ações corretivas, se necessárias, implementadas.

15.1.3. Realizar anualmente uma auditoria externa de manutenção na propriedade.
15.1.4. Permitir a auditoria externa na propriedade em qualquer época.
15.2.1. Auditar as propriedades, em caso de certificação em grupo, seguindo os critérios
abaixo:
Nº de propriedades do grupo
% mínimo de propriedades a serem auditadas
2-5
100%
6-20
80%
21-50
60%
51-100
40%
Acima de 100
20%
15.2.2. Selecionar ao acaso as propriedades a serem auditadas, de modo a permitir que todas
sejam inspecionadas no prazo máximo de cinco anos.

15.2. Certificação em grupo

16. TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES
16.1. Tratamento de reclamações

16.1.1. Dispor de uma política e meios de recebimento e tratamento de reclamações de clientes que
contemple:
16.1.1.1. A análise crítica dos resultados, bem como a tomada das providências corretivas.
16.1.1.2. A definição de responsabilidades quanto ao tratamento das reclamações.
16.1.1.3. O compromisso de resposta no prazo de quinze dias corridos.

ANEXO VI
NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA A PRODUÇÃO INTEGRADA DE UVA PARA PROCESSAMENTO
Esta Norma Técnica Específica, formulada por premissas estabelecidas pela Instrução Normativa nº 27, de 30 de agosto de 2010, refere-se às etapas Fazenda e Indústria da Produção Integrada de Uva para
Processamento, que abrange todos os processos conduzidos na produção agrícola e no processamento, respectivamente, conforme fixadas pelo Anexo da Portaria nº 443, de 23 de novembro de 2011, do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
I. ETAPA FAZENDA
ÁREAS TEMÁTICAS

REQUISITOS
OBRIGATÓRIA

RECOMENDADA

PROIBIDA

1. CAPACITAÇÃO
1.1. Práticas agrícolas

1.1.1. Capacitar o(s) produtor(es) ou responsável(is) pela atividade ou técnico responsável pela
propriedade, de acordo com Manual Técnico da Produção Integrada de Uva para Processamento
(PIUP).
1.2.1. Capacitar o (s) produtor (es) ou responsável (is) técnico
(s) em organização associativa e gerenciamento da Produção
Integrada de Uva para Processamento.
1.3.1. Capacitar agentes multiplicadores no sistema da Produção Integrada de Uva para Processamento (técnicos e extensionistas rurais).

1.2. Organização de produtores
1.3. Capacitação de multiplicadores

2. GESTÃO AMBIENTAL
2.1. Planejamento ambiental

2.1.1. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento da
legislação ambiental.

3. MATERIAL PROPAGATIVO
3.1. Mudas

3.2. Porta-enxertos

3.3. Cultivar

3.1.1. Utilizar material vegetal sadio, respeitando os níveis de tolerância para pragas segundo
parâmetros estabelecidos pelo no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) ou
órgãos competentes, com ausência de variação genotípica considerada restritiva à sua produção
econômica.
3.1.2. Manter registro dos tratamentos fitossanitários para a propagação de material vegetativo
quando em viveiros próprios.
3.1.3. Os parâmetros de qualidade de muda devem obedecer o Manual Técnico da
Produção Integrada de Uva para Processamento.
3.1.4. A aquisição de mudas de terceiros deve ser feita em viveiros comerciais registrados MAPA.
3.2.1. Cumprir a legislação brasileira vigente no país quando utilizar plantas geneticamente modificadas e dispor dos registros e localização do material.
3.2.2. Os porta-enxertos, tanto de raiz nua, quanto com embalagem, devem apresentar os padrões
definidos na legislação brasileira vigente e no Manual Técnico da Produção Integrada de Uva para
Processamento.

3.1.5. Nos casos de produção de mudas para uso próprio, 3.1.8. Introduzir material vegetal sem proutilizar material vegetativo (estacas e gemas) oriundo de pro- cedência de origem
grama de limpeza clonal.
3.1.6. Escolher variedades resistentes ou tolerantes às
pragas de expressão econômica.
3.1.7. Na ausência de legislação brasileira referente aos parâmetros de qualidade de muda, observar as definições do
Manual Técnico da Produção Integrada
de Uva para Processamento.

3.3.1. Utilizar uma cultivar copa por parcela, conforme requisitos do Manual Técnico da Produção
Integrada de Uva para Processamento.
3.3.2. Dispor dos registros e localização do material.

4. IMPLANTAÇÃO DE VINHEDOS
4.1. Definição de parcela

4.2. Localização

4.3. Plantio

4.1.1. Parcela é uma unidade de produção que apresenta a mesma cultivar copa e a mesma idade 4.1.3. Utilizar mesmo porta-enxerto na parcela.
dominante e esteja submetida ao mesmo manejo e tratos culturais preconizados pela Produção
Integrada de Uva para Processamento.
4.1.2. Quando houver mais de um porta-enxerto na parcela, deve-se anotar essa informação no
caderno de campo.
4.2.1. Respeitar a aptidão climática para a cultura da videira
nas diferentes regiões produtoras.
4.2.2. Evitar a implantação de vinhedos em condições desfavoráveis, especialmente em terrenos
com declividade acentuada, conforme Manual Técnico da Produção Integrada de Uva para Processamento.
4.3.1. Realizar o preparo do solo de acordo com as recomendações do Manual Técnico da
Produção Integrada de Uva para Processamento.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400017
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5. NUTRIÇÃO DE PLANTAS
5.1. Fertilizantes

5.1.1. Selecionar áreas homogêneas dentro da parcela para amostragem de solos com a finalidade
de determinar as necessidades de fertilizantes e corretivos.
5.1.2. Analisar quimicamente cada área homogênea do solo da parcela antes da instalação do
vinhedo.
5.1.3. Estabelecer um programa de fertilização para cada área homogênea, com base em recomendações técnicas para a cultura.
5.1.4. Na fase produtiva, utilizar análise química do tecido vegetal como ferramenta para estabelecer o programa de adubação.
5.1.5. Utilizar fertilizantes químicos registrados, conforme legislação brasileira vigente.

5.1.6. Proceder à correção em áreas que apresentem os teores 5.1.9. Proceder à aplicação de fertilizantes,
de nutrientes na folha fora da faixa recomendada.
sem o devido registro e com substâncias tó5.1.7. Realizar, em vinhedos a serem implantados, a
xicas, especialmente metais pesados, que
calagem, quando necessária, pelo menos três meses antes do provoquem riscos de contaminação do solo.
plantio.
5.1.10. Colocar em risco os lençóis subter5.1.8. Utilizar fertilizante orgânico na adubação de crescimen- râneos por contaminação
to
química.
5.1.11. Aplicar nutrientes, inclusive fertilizantes foliares, sem a recomendação técnica.
5.1.12.
Utilizar adubos foliares em misturas incompatíveis com agrotóxicos.
5.1.13. Estabelecer programa de correção de
deficiências nutricionais baseado somente em
adubos foliares.

5.2. Armazenamento dos fertilizantes 5.2.1. Manter o registro de entrada e saída dos fertilizantes inorgânicos disponíveis e atualizado a
inorgânicos
cada três meses. 5.2.2. Acondicionar em local coberto, limpo, seco e separado dos agrotóxicos, dos
produtos colhidos e dos materiais de propagação.
5.2.3. Respeitar a distância de fontes e cursos de água para risco de contaminação conforme a
legislação brasileira vigente.
5.3. Fertilizantes orgânicos
5.3.1. Quando o fertilizante for comprado é necessário que o produto seja registrado no MAPA. 5.3.3. Seguir a recomendação técnica conforme Manual Téc- 5.3.4. Utilizar ou circular com resíduos or5.3.2. Quando o produto é feito na propriedade é necessário o acompanhamento de um técnico nico da Produção Integrada de Uva para Processamento quanto gânicos não decompostos
responsável.
a sua utilização.
5.4. Máquinas e equipamentos
5.4.1. Manter os equipamentos de aplicação de fertilizantes em bom estado operacional. Fazer a
verificação, no mínimo uma vez por ano, por uma pessoa capacitada.

6. MANEJO DO SOLO
6.1. Manejo e conservação do solo

6.1.1. Adotar técnicas de manejo e de conservação do solo, tal como a manutenção da cobertura 6.1.2. Manter a diversidade de espécies vegetais na parcela,
vegetal nas entrelinhas, conforme Manual Técnico da Produção Integrada de Uva para Pro- favorecendo a estabilidade ecológica e minimizando o uso de
cessamento.
herbicida.

7. IRRIGAÇÃO
7.1. Cultivo irrigado

7.1.1. Administrar a quantidade da água de irrigação, em função dos dados meteorológicos e da 7.1.2. Controlar anualmente, por meio de análise em labo- 7.1.3. Utilizar água para irrigação que não
demanda hídrica da cultura da videira conforme Manual Técnico da Produção Integrada de Uva ratório credenciado, o nível de salinidade
atenda aos padrões da legislação brasileira
para Processamento.
vigente.
7.1.4. Realizar a fertirrigação com produtos
e, ou, procedimentos que ofereçam riscos de
contaminação da fonte hídrica.
7.1.5. Utilizar água residual sem o devido
tratamento especificado no Manual da Produção Integrada de Uva para Processamento.

8. MANEJO DA PARTE AÉREA
8.1. Poda

8.1.1. Realizar a poda respeitando as características da cultivar.
8.1.2. Desinfestar os instrumentos utilizados na poda.

8.2. Fitorreguladores de síntese

8.2.1. Utilizar fitorreguladores registrados para a cultura da videira.

8.1.3. Proceder à condução e poda da videira com o objetivo de 8.1.6. Manter no pomar os ramos infestados
obter uma copa uniforme, arejada, bem exposta à captação da ou infectados provenientes da poda de limradiação solar e de fácil manejo.
peza.
8.1.4. Realizar a poda verde: desbrota, desnetamento, desfolha,
desponta.
8.1.5. Realizar a proteção fitossanitária dos ferimentos causados pela poda.
8.2.2. Evitar o uso de produtos químicos para controle de
crescimento da planta e para o desenvolvimento de frutos.

9. PROTEÇÃO INTEGRADA DA PLANTA
9.1. Controle de plantas espontâneas 9.1.1. Utilizar herbicidas mediante receituário técnico, conforme a legislação brasileira vigente. 9.1.5. Dar preferência à utilização de métodos mecânicos e 9.1.6.Utilizar herbicidas de princípio ativo
9.1.2. Proceder o registro das aplicações no caderno de campo.
culturais no controle de plantas daninhas
pré-emergente na linha de plantio.
9.1.3. Utilizar pulverizadores regulados para o uso de herbicidas, em conformidade com as
9.1.7. Utilizar herbicidas na entrelinha.
recomendações técnicas do fabricante.
9.1.4. Utilizar produtos de princípio ativo pós-emergente, no máximo, em duas aplicações
anuais.
9.1.8. Utilizar recursos humanos sem a devida capacitação e proteção.
9.2. Controle de pragas
9.2.1. Utilizar as técnicas preconizadas no Manejo Integrado de Pragas (MIP), priorizando o uso de 9.2.3. Implantar infraestrutura necessária para o registro das 9.2.4. Utilizar recursos humanos sem a deoutros métodos de controle, como o cultural, físico e o biológico. 9.2.2. Registrar a incidência de condições agroclimáticas, visando o monitoramento das con- vida capacitação em preparo e aplicação de
pragas através de monitoramento conforme o recomendado no Manual da Produção Integrada de dições favoráveis à incidência de pragas e doenças.
agrotóxicos. 9.2.5. Realizar mais de uma
Uva para
aplicação de
Processamento.
inseticida piretróide por ciclo de produção
para cultivares americanas e mais de duas
aplicações para viníferas.
9.3. Agrotóxicos
9.3.1. Utilizar agrotóxicos registrados para a cultura da videira, mediante receituário agronômico, 9.3.3. Utilizar as informações geradas em Estações de Avisos, 9.3.4. Empregar recursos humanos sem a deconforme a legislação brasileira vigente.
para orientar os procedimentos sobre as aplicações de agro- vida capacitação técnica.
9.3.2. Utilizar sistemas adequados de amostragem e diagnóstico em função dos
tóxicos.
níveis definidos para a intervenção, conforme Manual Técnico da Produção Integrada de Uva para
Processamento.
9.4. Grade de agrotóxicos
9.4.1. Manter atualizado o relatório do estoque dos agrotóxicos utilizados no cultivo.
9.4.2. Não utilizar agrotóxicos no vinhedo que interfiram na
velocidade e no andamento da fermentação alcóolica, evidenciado por pesquisa
científica, a partir do início da maturação da uva (trinta dias
antes da colheita).
9.5. Equipamentos de aplicação de 9.5.1. Proceder a manutenção, a verificação e a regulagem dos equipamentos de pulverização e dos 9.5.5. Utilizar tratores dotados de cabina de proteção.
9.5.7. Empregar recursos humanos sem a deagrotóxicos
tratores, no mínimo uma vez a cada ciclo, utilizando métodos e técnicas recomendadas pelo 9.5.6. Realizar a calibração dos equipamentos no mínimo uma vida capacitação em preparo e aplicação de
fabricante.
vez por ano.
agrotóxicos.
9.5.2. Os operadores devem utilizar equipamentos de Proteção Individual (EPI),
conforme orientações do Ministério do Trabalho.
9.5.3. Utilizar instrumentos graduados para dosagem dos agrotóxicos.
9.5.4. Identificar os equipamentos de pulverização e os implementos utilizados no controle fitossanitário, diferenciando-os daqueles utilizados para outras finalidades.
9.6. Vestuário e equipamento de pro- 9.6.1. Disponibilizar aos trabalhadores e exigir a utilização de vestuários de proteção de acordo
teção
com as instruções dos rótulos dos produtos manuseado.
9.6.2. Limpar vestuários de proteção após sua utilização, de acordo com as recomendações do
fabricante.
9.6.3. Guardar os vestuários em local isolado e bem ventilado, separados dos agrotóxicos.
9.6.4. Dispor de instalações e equipamentos para tratar possíveis contaminações dos operadores,
bem como os procedimentos específicos de emergência e medidas de primeiros socorros conforme
a legislação brasileira vigente.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400018

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº 218, segunda-feira, 14 de novembro de 2016

1

ISSN 1677-7042

19

9.7. Preparo, aplicação e descarte de 9.7.1. Executar pulverizações exclusivamente em áreas de risco de epidemias ou no início dos 9.7.8. Ajustar o pH da calda, sempre que for necessário, antes 9.7.10. Proceder à manipulação e a aplicação
agrotóxicos
primeiros sintomas.
da pulverização, visando manter a eficiência dos agrotóxicos. de agrotóxicos na presença de pessoas não
9.7.2. Obedecer às recomendações técnicas sobre manipulação de agrotóxicos, conforme a levinculadas ao trabalho.
gislação brasileira vigente e a indicação no rótulo do produto.
9.7.9. Observar a incompatibilidade de princípios ativos em
misturas na calda de pulverização.
9.7.11. Empregar recursos humanos sem a
devida capacitação técnica.
9.7.3. Preparar e manipular agrotóxicos em locais específicos e construídos para esta finalidade.
9.7.4. Os operadores devem utilizar equipamentos, utensílios, trajes e demais requisitos de pro9.7.12. Lavar equipamentos, preparar calda e
teção, conforme o Manual Técnico da Produção Integrada de Uva para Processamento.
depositar restos de agrotóxicos, fora do local
9.7.5. Calcular o volume da calda a ser utilizado na pulverização, conforme a
específico para esta finalidade.
dosagem indicada no rótulo. 9.7.6. Guardar todos os receituários agronômicos referentes aos
agrotóxicos adquiridos e utilizados.
9.7.7. Descartar os resíduos segundo orientação do Manual Técnico da Produção Integrada de Uva
para Processamento.
9.8. Armazenamento e embalagens 9.8.1. Armazenar agrotóxicos segundo as determinações do Manual Técnico da Produção Integrada
9.8.4. Abandonar ou destruir embalagens,
de agrotóxicos
de Uva para Processamento.
materiais contaminados e restos de agrotóxicos. 9.8.5. Estocar agrotóxicos sem obedecer às normas de segurança segundo o
9.8.2. Encaminhar as embalagens vazias aos centros regionais de recolhimento, no mínimo uma
vez ao ano, conforme a legislação brasileira vigente.
9.8.3. Exigir o certificado de entrega e guardá-lo como documento da Produção Integrada de Uva
para Processamento.
Manual Técnico da Produção Integrada de
Uva para Processamento.

10. COLHEITA
10.1. Higiene na colheita

10.2. Técnicas de colheita

10.3. Ponto de colheita

10.4. Recipientes para colheita

10.1.1. Estabelecer e executar um programa de limpeza e desinfecção de utensílios, equipamentos
e veículos utilizados na colheita.
10.1.2. Disponibilizar instalações sanitárias e lavagem de mãos próximos aos locais de colheita, de
acordo com Manual da Produção Integrada de Uva para Processamento.
10.2.1. Utilizar tesouras para colher os cachos; manter os cachos à sombra até o transporte para a 10.2.4. Realizar a colheita nas horas mais frescas do dia, de 10.2.7. Colher cachos com ataque severo de
vinícola.
preferência pela manhã.
podridão e colonizados por fungos filamentosos.
10.2.2. Na colheita mecânica, regular a máquina de modo a obter grãos intactos.
10.2.5. Evitar a colheita de cachos molhados.
10.2.3. Na colheita manual o percentual de grãos danificados deve ser inferior a três por cento 10.2.6. Cortar os cachos rente aos ramos de produção.
10.3.1. Proceder à colheita, baseando-se nos valores de sólidos solúveis totais (SST), respeitando 10.3.4. Proceder à colheita, baseando-se nos valores de acidez 10.3.7. Colher uvas com moléculas proibidas,
os parâmetros legais existentes.
total titulável (ATT), adicionalmente aos valores de SST.
resíduos químicos acima e teor de SST abai10.3.2. Somente proceder com a colheita após a autorização do técnico capacitado da empresa.
xo do que o
10.3.5. Averiguar periodicamente a precisão dos instrumentos preconizado pela legislação brasileira vigenutilizados para avaliação do ponto de colheita.
te.
10.3.6. Deve-se realizar, ainda, uma avaliação
10.3.3. Manter uma planilha com as datas das últimas aplicações fitossanitárias, de forma a
respeitar os prazos de carência dos produtos químicos constantes na grade de agroquímicos da
Produção Integrada de Uva para Processamento.
sensorial das uvas, principalmente para elaboração de vinhos
tintos, a fim de avaliar o grau de maturação dos taninos da
casca e das sementes.
10.4.1. Lavar equipamentos e utensílios que entrem em contato com o produto após o des- 10.4.3. Colher em caixas plásticas de base perfurada, com 10.4.4. Depositar folhas, galhos e restos culcarregamento dos frutos nas vinícolas.
capacidade máxima de vinte quilogramas.
turais dentro das caixas plásticas de colhei10.4.2. Os mesmos deverão ser mantidos em bom estado de conservação, higienizados e deverão
ta.
ser empregadas exclusivamente para a colheita de frutos.
10.4.5. Usar caixas destinadas à colheita para
transportar agrotóxico

10.5. Identificação dos lotes de co- 10.5.1. Identificar os lotes com etiquetas que indiquem o código da Produção Integrada de Uva
lheita
para Processamento, a data de colheita, a variedade e o responsável pela colheita, de modo a
assegurar a rastreabilidade do produto.

10.5.2. Certificar como produtos da Produção
Integrada de Uva para Processamento lotes
provenientes de
áreas não certificadas na sua totalidade.
10.6.5.Transportar as uvas em veículos de
tração animal e
permanecer com as uvas colhidas ao sol por
um período superior a duas horas.

10.6. Transporte até a vinícola

10.6.1. Os veículos que transportam a uva devem respeitar o padrão constante no Manual Técnico
da Produção Integrada de Uva para Processamento.
10.6.2. Programar a colheita para que o transporte seja eficiente e os cachos permaneçam o mínimo
possível sob o efeito de intempéries, evitando, dessa forma, filas de espera.
10.6.3. É permitido o transporte de uva a granel somente nos casos em que o transporte do vinhedo
até a Vinícola não ultrapasse cinquenta quilômetros.
10.6.4. O veículo de transporte deverá conter exclusivamente uvas da Produção Integrada de Uva
para Processamento, não podendo transportar uvas de outros sistemas.
10.7. Entrega da uva
10.7.1.Ter um planejamento de entrega da uva de modo a reduzir o tempo de espera na recepção.
10.8. Análise de resíduos de agro- 10.8.1. Caso os frutos produzidos não sejam destinados para a indústria, mas para o comércio de
tóxicos
uva de mesa, deverá ser realizada análise de resíduos de agrotóxicos nos mesmos.

11. CARÊNCIA E SISTEMA DE RASTREABILIDADE E AUDITORIA
11.1. Carência

11.1.1. O período de carência no Sistema de Produção Integrada de Uva para Processamento é de
um ano.
11.2.1. Utilizar sistema de identificação que assegure a rastreabilidade de acordo com que está
recomendado nos Documentos de Acompanhamento da Produção Integrada de Uva para Pro11.2. Rastreabilidade
cessamento.
11.2.2. Instituir Caderno de Campo, para o registro de dados sobre o manejo da cultura no
vinhedo.
11.2.3. Manter o registro de dados atualizados e com fidelidade, por um período mínimo de quatro
ano.
11.2.4. Permitir a auditagem da Produção Integrada de Uva para Processamento.
11.2.5. As fichas de registro de campo deverão ser preenchidas por pessoa com treinamento em
Produção Integrada de Uva para Processamento sob a supervisão do responsável técnico da
empresa.
11.3. Abrangência da rastreabilidade 11.3.1. A rastreabilidade no campo deve ir até a parcela do vinhedo.
11.3.2. Vincular a rastreabilidade no campo com a rastreabilidade na vinícola.
11.4 Auditoria interna
11.5. Auditoria externa

11.6. Avaliação de manutenção

11.2.6. Instituir sistema de identificação para reduzir a possibilidade de erro.

11.3.3. Manter a rastreabilidade até a unidade de comercialização.
11.4.1. Realizar, documentar e registrar uma auditoria interna
de campo no mínimo uma vez por ano. 11.4.2. Aplicar ações
corretivas como consequência da auditoria interna.

11.5.1. Permitir auditoria externa no vinhedo, preferencialmente por ocasião da pré-colheita.
11.5.2. O Organismo de Avaliação da Conformidade (OAC) deve dispor de membro na equipe
auditora capacitado em cursos conceitual sobre PI-Brasil conforme ementa constante do Manual
Técnico da Produção Integrada de Uva para Processamento.
11.5.3. Quando da certificação em grupo, cem por cento dos produtores deverão ser auditados na
avaliação inicial.
11.5.4. Nota: somente poderão compor "grupo", pequenos produtores enquadrados na Lei Federal
n° 11.428, de 22 de dezembro de 2006 e na legislação em vigor sobre a matéria.
11.6.1. Após a concessão do Certificado de Conformidade, válido por três anos, realizar uma
auditoria por safra no vinhedo, por ocasião da pré-colheita.
11.6.2. Na avaliação inicial e nas avaliações de recertificação, ocorridas a cada três anos, todos os
produtores do grupo serão auditados.
11.6.3. Nos demais anos, será feita avaliação em vinte por cento dos produtores participantes do
grupo, sorteados aleatoriamente (com reposição) a cada ano.
11.6..4. No caso de grupos com menos de cinco produtores, será sorteada aleatoriamente (com
reposição) um produtor do grupo por ano para avaliação de manutenção.
11.6.5. Para os médios e grandes produtores a avaliação de recertificação será feita a cada três anos
após a avaliação inicial, sendo a avaliação de manutenção feita anualmente nos demais anos.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400019
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12. ANÁLISE DE RESÍDUOS
12.1. Amostragem para análise de re- 12.1.1. Realizar a coleta de amostra representativa de frutos para análise de resíduos em lasíduos
boratórios credenciados pelo MAPA, de acordo com a legislação brasileira vigente e esquema de
amostragem descrito no Manual Técnico da Produção Integrada de Uva para Processamento.
12.1.2. No caso de produtores individuais, na avaliação de manutenção, estes deverão ser submetidos à coleta de amostra por ciclo de produção.
12.1.3. Quando da certificação em grupo, cem por cento dos produtores deverão ser amostrados na
avaliação inicial.
12.1.4. Quando da certificação em grupo, na avaliação de manutenção, vinte por cento dos
produtores participantes do grupo deverão ser sorteados aleatoriamente (com reposição) a cada
safra para serem amostrados.
12.1.5. No caso de grupos com menos de cinco produtores, será sorteada aleatoriamente (com
reposição) um produtor do grupo por safra para ser amostrado.
12.1.6. Os médios e grandes produtores serão amostrados a cada safra.
12.2. Análise de resíduos
12.2.1. As amostras coletadas devem ser analisadas de acordo com os parâmetros estabelecidos 12.2.2. Manter uma lista contendo os Limites Máximos de
para quantificação dos princípios ativos dos agrotóxicos constantes na legislação brasileira vi- Resíduos (LMRs) dos países importadores e elaborar um
gente.
plano de ação para o caso dos LMRs serem excedidos.

12.2.3. Comercializar uvas com resíduos acima do permitido pela legislação brasileira vigente ou com
princípios ativos de produtos que não façam
parte da Grade de Agroquímicos da Produção
Integrada de Uva para Processamento.

13. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MÃO-DE-OBRA
13.1. Legislação trabalhista
13.2. Responsável Técnico

13.3. Trabalhadores rurais

13.1.1. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento da
legislação trabalhista.
13.2.1. O RT deve ser legalmente habilitado no conselho de classe e deverá efetuar no mínimo uma 13.2.3. Participar de treinamentos de pré e pós-colheita.
visita mensal à propriedade durante o ciclo vegetativo e outra no período de repouso.
13.2.2. O (s) responsável (is) técnico (s) deverá (ão) se habilitar nos cursos de formação da
Produção Integrada de Uva para Processamento, com carga horária mínima de quarenta horas e
periodicidade de cinco anos, de acordo com a ementa constante no Manual Técnico da Produção
Integrada de Uva para Processamento.
13.3.1. Utilizar mão-de-obra treinada em Produção Integrada de Uva para Processamento para
exercer as atividades no vinhedo.
13.3.2. Os treinamentos devem ser registrados.

II - ETAPA INDÚSTRIA
ÁREAS TEMÁTICAS

REQUISITOS
OBRIGATÓRIAS

RECOMENDADAS

PROIBIDAS

1. Capacitação
1.1. Processos de envase, acondicio- 1.1.1. Capacitar os técnicos envolvidos na atividade de processamento em segurança do alimento 1.1.2. Capacitar os demais envolvidos no processo de senamento e segurança do alimento
conforme o Manual Técnico da Produção Integrada de Uva para Processamento.
gurança do alimento.
1.1.3. Capacitação técnica dos responsáveis pela atividade em
monitoramento da contaminação química e microbiológica da
água e do ambiente.

2. GESTÃO AMBIENTAL
2.1. Planejamento ambiental

2.1.1. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento da
legislação ambiental.

3. ESTABELECIMENTO VINÍCOLA
3.1. Estrutura física

3.1.1. A estrutura física da vinícola deve obedecer aos padrões técnicos definidos na legislação
brasileira vigente e os constantes no Manual Técnico da Produção Integrada de Uva para Processamento.
3.2. Manutenção e higienização de 3.2.1. A manutenção e higienização dos equipamentos e utensílios envolvidos no processo de
equipamentos e utensílios
elaboração devem ser realizadas de acordo com a legislação brasileira vigente e o Manual Técnico
da Produção Integrada de Uva para Processamento.
3.3. Resíduos
3.3.1. Ter plano de prevenção contra perigos físicos, químicos e biológicos no processamento de
acordo com a legislação brasileira vigente.
3.4. Controle de vetores e pragas
3.4.1. Ter um plano de controle integrado de vetores e pragas em conformidade com a legislação
brasileira vigente.

4. PROCESSAMENTO
4.1. Recebimento das uvas e início do 4.1.1. Realizar o desengace/esmagamento das uvas imediatamente após a chegada das mesmas à
processamento das mesmas
vinícola.
4.1.2. A acidez volátil do mosto não deve ultrapassar cinco mEq/L no início do processamento.
4.2. Vinificação
4.2.1. Constituir uma ficha de registro padrão para cada lote de produto com as práticas enológicas
efetuadas de acordo com a legislação brasileira vigente, assinada pelo responsável técnico da
vinícola/empresa.
4.2.2. Os tanques deverão ser identificados com lotes exclusivos da Produção Integrada de Uva
para Processamento, com uva cem por cento oriunda desse sistema e cujo caderno de campo
contenha registro da auditoria em pré-colheita, mas não
necessariamente da mesma origem. Para o envasamento são permitidas embalagens novas de
vidro, "tetra pak" e "bag in box".
4.3 Etapas do processo de elabora- 4.3.1. Uso de métodos permitidos pela legislação brasileira vigente para evitar os processos de
ção
degradação das uvas e do mosto.
5. CARÊNCIA E SISTEMA DE RASTREABILIDADE E AUDITORIA
5.1 Carência
5.2 Rastreabilidade

5.3. Abrangência da rastreabilidade

5.1.1. O período de carência no Sistema de Produção Integrada de Uva para Processamento é de
um ano.
5.2.1. Utilizar sistema de identificação que assegure a rastreabilidade de acordo com que está
recomendado nos Documentos de Acompanhamento da Produção Integrada de Uva para Processamento,
5.2.2. Instituir Caderno do Estabelecimento Vinícola, para o registro de dados sobre o processamento industrial e o envasamento.
5.2.3. Manter o registro de dados atualizados e com fidelidade, por um período mínimo de quatro
anos; permitir a auditagem da Produção Integrada de Uva para Processamento,
5.2.4. As fichas de registro de caderno de estabelecimento vinícola deverão ser preenchidas por
pessoa com treinamento em Produção Integrada de Uva para Processamento, sob a supervisão do
responsável técnico da empresa.
5.2.5. Terminada a elaboração, os vinhos e sucos devem ser analisados - tipo e número de análises
dependendo do tipo de produto considerado - de acordo com manual da Produção Integrada de
Uva para Processamento, e os dados cadastrados no Caderno do Estabelecimento Vinícola disponibilizado à auditoria.
5.2.6. Todo o insumo enológico em contato com o suco ou vinho terá seu lote identificado no
Caderno do Estabelecimento Vinícola. Junto a esta ficha deverão constar os dados das fichas de
registro de campo.
5.2.7. Manter uma via dos registros impresso e assinado pelo responsável técnico para fins de
auditoria
5.3.1. A rastreabilidade na vinícola abrange até o lote de comercialização.
5.3.2. Vincular a rastreabilidade no campo com a rastreabilidade na vinícola.

5.4. Auditoria interna

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400020

4.1.3. Realizar correções do mosto e uso de
insumos enológicos que não estejam autorizadas pelo MAPA.

5.2.8. Instituir sistema de identificação para reduzir a possibilidade de erro.

5.3.3. Manter a rastreabilidade até a unidade de comercialização.
5.4.1. Realizar, documentar e registrar uma auditoria interna na
vinícola, no mínimo, uma vez por ano.
5.4.2. Aplicar ações corretivas como consequência da auditoria
interna.
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5.5.1. Permitir auditoria externa, desde a chegada da fruta na recepção até a expedição do produto
processado.
5.5.2. Quando da certificação em grupo, 100% das vinícolas participantes de um mesmo grupo
deverão ser auditadas na avaliação inicial.
5.5.3. Nota: somente poderão compor "grupo" vinícolas que comprovem que estão enquadradas na
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de e na legislação em vigor sobre a matéria.
5.6.1. Após a concessão do Certificado de Conformidade, válido por três anos, realizar uma
auditoria por ciclo de produção na vinícola.
5.6.2. Na avaliação inicial e nas avaliações de recertificação, ocorridas a cada três anos, todas as
vinícolas do grupo serão auditadas.
5.6.3. Nos demais anos, será feita avaliação em vinte por cento das vinícolas participantes do
grupo, sorteadas aleatoriamente (com reposição) a cada ano.
5.6.4. No caso de grupos com menos de cinco vinícolas, será sorteada aleatoriamente (com
reposição) uma vinícola do grupo por ano para avaliação de manutenção.
5.6.5. Nas médias e grandes vinícolas a avaliação de recertificação será feita a cada três anos após
a avaliação inicial, sendo a avaliação de manutenção feita anualmente nos demais anos.

6. ANÁLISES DE RESÍDUOS
6.1 Amostragem para análise de resíduos

6.1.1. Realizar a coleta de amostra representativa dos produtos elaborados para análise de resíduos
em laboratórios credenciados pelo MAPA, de acordo com a legislação brasileira vigente e esquema
de amostragem descrito no Manual Técnico da Produção Integrada de Uva para Processamento.
6.1.2. No caso de vinícolas individuais, na avaliação de manutenção, estas deverão submetidos a
coleta de amostra por ciclo de produção.
6.1.3. Quando da certificação em grupo, na avaliação inicial, cem por cento das vinícolas participantes de um mesmo grupo deverão ser amostradas.
6.1.4. Quando da certificação em grupo, na avaliação de manutenção, vinte por cento das vinícolas
participantes do grupo deverão ser sorteadas aleatoriamente (com reposição) a cada ciclo de
produção para serem amostradas.
6.1.5. No caso de grupos com menos de cinco vinícolas, será sorteada aleatoriamente (com
reposição) uma vinícola do grupo por ciclo de produção para ser amostrada.
6.1.6. As médias e grandes vinícolas serão amostradas em todos os ciclos de produção.
6.2 Análise de resíduos
6.2.1. As amostras coletadas devem ser analisadas de acordo com os parâmetros estabelecidos para 6.2.2. Manter uma lista contendo os LMRs dos países imquantificação dos princípios ativos dos agrotóxicos constantes na legislação brasileira vigente.
portadores e elaborar um plano de ação para o caso dos LMRs
serem excedidos.
7. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MÃO-DE-OBRA
7.1 Legislação trabalhista
7.1.1. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento da
legislação trabalhista.
7.2 Trabalhadores na vinícola
7.2.1. Utilizar mão-de-obra treinada em Produção Integrada de Uva para Processamento, para
exercer as atividades na vinícola, de acordo com a ementa constante no Manual Técnico da
Produção Integrada de Uva para Processamento.
7.2.2. Os treinamentos devem ser registrados.

ANEXO VII
NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA PRODUÇÃO INTEGRADA DE ANONÁCEAS
Esta Norma Técnica Específica, formulada por premissas estabelecidas pela Instrução Normativa nº 27, de 30 de agosto de 2010, refere-se à etapa Fazenda da Produção Integrada das Anonáceas que abrange todos
os processos conduzidos na produção agrícola, colheita e pós-colheita, conforme fixada pelo Anexo da Portaria nº 443, de 23 de novembro de 2011, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro).
ÁREAS TEMÁTICAS

REQUISITOS
OBRIGATÓRIA

RECOMENDADA

PROIBIDA

1. CAPACITAÇÃO
1.1. Práticas agrícolas

1.1.1. Capacitação técnica dos produtores, responsáveis técnicos e trabalhadores das propriedades 1.1.2. Promover periodicamente, treinamentos, cursos e dias de
em Boas Práticas Agrícolas (BPA), conforme requisitos da Produção Integrada Agropecuária (PI- campo abordando os mais diversos aspectos da Produção InBrasil) em:
tegrada de Anonáceas
1.1.1.1. Manejo cultural, podas de formação, de limpeza e de frutificação;
1.1.1.2. Manejo de pragas e identificação de inimigos naturais;
1.1.1.3. Operação e calibragem de equipamentos e máquinas de aplicação de agrotóxicos, receita
agronômica, armazenamento, transporte, preparo de calda, aplicação e devolução das embalagens
vazias;
1.1.1.4. Coleta e preparo de material para monitoramento nutricional;
1.1.1.5. Técnicas de colheita, pós-colheita, transporte e armazenagem do fruto;
1.1.1.6. Preceitos de higiene pessoal, em conformidade com os requisitos das Boas Práticas
Agrícolas (BPA) e da Produção Integrada de Anonáceas.
1.2. Organização de produtores
1.2.1. Capacitação do produtor ou Responsável Técnico (RT)
em organização associativa e gerenciamento da Produção Integrada de Anonáceas
1.3. Comercialização
1.3.1. Capacitação do produtor ou RT em técnicas de mercado,
comercialização e 'marketing'.
1.4. Processos de empacotadoras e 1.4.1. Capacitação dos envolvidos na Produção Integrada de Anonáceas em práticas de pro1.4.2. Capacitação dos envolvidos na Produção Integrada de
segurança do alimento
filaxia, controle de pragas, na identificação dos tipos de danos em frutas, nos processos de
Anonáceas em monitoramento da contaminação química, física
empacotadoras, transporte, segurança de alimentos, higiene pessoal e do ambiente, conforme
e microbiológica das frutas, da água e do ambiente.
normas da Produção Integrada de Frutas.
1.5. Segurança no trabalho
1.5.1. Comprovar capacitação técnica por intermédio da apresentação de documento, emitido por
órgão competente federal, do cumprimento da legislação trabalhista.
1.6. Educação ambiental
1.6.1. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento da
legislação ambiental.

2. ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES
2.1. Definição de pequeno produtor 2.1.1. Considerar pequeno produtor aquele que possuir áreas de anonáceas (pinha, graviola, atemoia ou cherimoia) igual ou inferior a trinta hectares.
2.2. Associativismo
2.2.1. Vinculação do produtor a uma entidade de classe ou a
uma associação envolvida em Produção Integrada de Anonácea.
2.3. Certificação em grupo
2.3.1. Os produtores devem estar associados a uma instituição específica legalmente constituída.

3. RECURSOS NATURAIS
3.1. Planejamento ambiental

3.1.1. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento da
legislação ambiental.
3.2. Processos de monitoramento am- 3.2.1. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento da
biental
legislação ambiental.

4. MATERIAL PROPAGATIVO
4.1. Sementes, garfos, porta-enxertos, 4.1.1. Utilização de mudas produzidas de acordo com a legislação vigente de produção de mudas,
borbulhas e mudas
em substratos devidamente desinfestados, cujas embalagens não tenham contato direto com a
superfície do solo.
4.1.2. Priorizar o uso de porta- enxertos e variedades-copa compatíveis, resistentes ou tolerantes às
pragas.
4.1.3. Analisar os materiais em laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA), principalmente quanto às pragas quarentenárias ausentes e presentes que
possam estar associadas à cultura, Phytophthora, nematóides e outras pragas.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400021

4.1.4. O emprego de mudas fiscalizadas ou certificadas, pro- 4.1.6. Transitar portando material propagaduzidas em ambiente protegido, a partir de material sadio.
tivo sem a competente autorização e registro
de
4.1.5. Para desinfestação do substrato, utilizar solarização ou procedência, em desacordo com a legislação
controle químico utilizando produtos recomendados.
pertinente.
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5. IMPLANTAÇÃO DE POMARES
5.1. Plantios novos

5.1.1. Respeito à legislação ambiental e considerar a aptidão edafoclimática da área, manejar o
solo, restos vegetais e pragas, mediante técnicas de manejo sustentável.
5.1.2. Analisar o solo física e quimicamente, para definir as correções necessárias; utilizar uma
combinação copa/porta-enxerto por talhão, com base nas condições edafoclimática de cada região.

5.2. Localização

5.2.1. Georreferenciar os talhões.

5.3. Porta-enxertos e copas

5.3.1. Utilizar cultivares de porta-enxertos e copas recomendadas pela pesquisa ou que já tenham
sido testadas pelos produtores.
5.4.1. Realizar análise física e química do solo e proceder às correções necessárias, conforme 5.4.2. Realizar a polinização artificial em áreas de pouca inrequisitos técnicos.
cidência de artrópodes polinizadores, a fim de melhorar a produtividade e uniformizar o tamanho dos frutos.
5.4.3. Promover a condução do pomar objetivando plantas com
portes adequados.
5.5.1. Permitir a realização de auditorias nas áreas com, no mínimo, uma visita durante o ano
agrícola.
5.5.2. Realizar pelo menos uma auditoria durante a implantação de novas áreas.

5.4. Sistema de plantio

5.5. Auditorias de campo

5.1.3. Plantar adubos verdes em área total antes do plantio da 5.1.8. Proceder à desinfestação química do
espécie de anonácea e como em póssolo sem supervisão do
plantio.
RT.
5.1.4. Realizar análise biológica do solo.
5.1.9. A partir do terceiro ano, realizar cul5.1.5. Utilizar técnicas de cultivo mínimo nos pomares.
tivo intercalar de outras espécies que demandem controle
5.1.6. Definir o espaçamento e densidade levando em con- fitossanitário com agrotóxicos não registrasideração o vigor da combinação copa/porta- enxerto, a fer- dos para anonáceas.
tilidade do solo, os tratos culturais e a irrigação.
5.1.7. Dispor o plantio acompanhando as curvas em nível.
5.2.2. Implantar quebra-ventos em áreas sujeitas à alta inci- 5.2.5. Plantio em áreas que tem servido como
dência de ventos fortes.
lixão.
5.2.3. No caso de reutilização da área com anonácea, realizar
antes rotação de cultura por pelo menos um ciclo da cultura em
rotação.
5.2.4. Observar as condições edafoclimáticas e compatibilidade
com os requisitos da cultura, tendo por base a espécie de
anonácea a ser implantada e no estudo de mercado.

6. NUTRIÇÃO DE PLANTAS
6.1. Fertilização

6.1.1. Monitorar a fertilidade do solo e o estado nutricional das plantas, realizando análises
químicas de solo ou folha.
6.1.2. Calcular a necessidade de calagem, gessagem e adubação, com base nas recomendações
agronômicas, que considerem os níveis de nutrientes no solo e nas folhas, a produtividade esperada
e o destino da produção.
6.1.3. Aplicar os fertilizantes parceladamente.
6.1.4. Adotar técnicas que minimizem as perdas de nutrientes.

6.1.5. Realizar as análises em laboratórios credenciados pelo
MAPA.
6.1.6. Adotar recomendações oficiais de adubação para a região ou estado produtor.
6.1.7 . Utilizar adubos orgânicos, levando em consideração a
adição de nutrientes e os riscos de
contaminação desses produtos.
6.1.8. Realizar aplicações periódicas de produtos à base de
boro durante o desenvolvimento do fruto.
6.1.9. Evitar aplicação de produtos nitrogenados próxima da
colheita.

6.1.11. Utilizar produtos de alta solubilidade
e volatilidade, em alta
concentração ou quando as condições edafoclimáticas favorecerem perdas e contaminação do meio ambiente.
6.1.12. Aplicar resíduos orgânicos e suas
misturas sem a compostagem e com contaminantes.
6.1.13. Utilizar fertilizantes, corretivos e condicionadores do solo contendo substâncias
tóxicas, especialmente metais pesados.

6.1.10. Promover ações no sentido do desenvolvimento de um
programa para a calibração de adubação para anonáceas.
6.1.14. Utilizar fertilizantes não registrados.

7. MANEJO DO SOLO
7.1. Manejo da cobertura do solo

7.1.1. Controlar os processos de erosão.
7.1.3. Evitar a gradagem e o tráfego desnecessário de máquinas
7.1.2. Promover a melhoria das condições biológicas do solo, manejando as plantas de cobertura, nos pomares.
mantendo a cobertura vegetal para incrementar a proteção do solo.
7.1.4. Efetuar subsolagem quando for constatada tecnicamente
a sua necessidade.
7.1.5. Manter a diversidade de espécies vegetais.
7.1.6. Cultivar e manejar espécies vegetais protetoras do solo.
7.1.7. Evitar a roçagem rente ao solo; eliminar espécies hospedeiras de pragas.
7.2. Manejo de plantas espontâneas 7.2.1.Utilizar somente herbicidas registrados e permitidos para Produção Integrada de Anonáceas e 7.2.5. Controlar as plantas espontâneas, preferencialmente por
mediante receituário agronômico.
meios manuais e/ou mecânicos.
7.2.2. Utilizar estratégias que minimizem sua utilização dentro do ano agrícola.
7.2.3. Proceder ao registro das práticas no caderno de campo.
7.2.6. Preferencialmente utilizar roçadeira ecológica.
7.2.4. Respeitar o período de carência para a colheita.
7.2.7. Na necessidade de utilizar herbicida, identificar o tipo de
erva daninha.
7.2.8. Após identificação das plantas espontâneas, determinar a
forma mais adequada de controle utilizando preferencialmente
métodos manuais e ou mecânicos.

7.1.8. Manter o solo sem cobertura vegetal.

7.2.9. Aplicar herbicidas em área total, exceto para plantio direto.
7.2.10. Controlar o mato
exclusivamente com equipamentos que revolvam o solo.
7.2.11. Utilizar herbicida pré emergente.

8. IRRIGAÇÃO
8.1. Cultivo irrigado

8.1.1. Em cultivos irrigados, utilizar estratégias com base no balanço hídrico do solo ou por
medição da tensão da água do solo ou novas tecnologias para medir os volumes com lâminas de
águas aplicadas nas irrigações.
8.1.2. Monitorar a qualidade da água de irrigação, analisando pelo menos uma vez ao ano, quanto
a salinidade e teor de íons, com possibilidade de toxicidade para as plantas (sódio, cloro, boro) e
a salinidade e sodicidade do solo.

8.1.3. Priorizar técnicas de irrigação localizada, drenagem e 8.1.6. Utilizar água para irrigação que não
fertirrigação, conforme requisitos da cultura.
atenda aos padrões de qualidade físicas, químicas e
8.1.4. Registrar diariamente dados de precipitação pluvial, eva- biológicas;
potranspiração de referência, umidade relativa e temperaturas 8.1.7. Utilizar adubos incompatíveis em fermáximas e mínima.
tirrigação.
8.1.5. Instalar e utilizar estações de aviso.

9. MANEJO DA PARTE ÁREA
9.1. Poda, desbrota e raleio

9.2. Fito reguladores sintéticos

9.1.1. Proceder à poda de limpeza quando aplicável e proteger os ferimentos com diâmetro 9.1.5. Podar as plantas mediante finalidade preestabelecida e
superior a 1 cm e regiões podadas com produtos recomendados.
com acompanhamento técnico, maximizando sua eficácia e
9.1.2. Eliminar as brotações no porta-enxerto de acordo com as recomendações técnicas.
rentabilidade.
9.1.6. Proceder ao raleio de frutas para otimizar
9.1.3. Retirar do pomar os restos da poda que ofereçam riscos fitossanitários.
peso, tamanho e qualidade.
9.1.4. Proceder à desinfestação das ferramentas, coletar e enterrar frutos infestados.
9.1.7. Proceder à poda no período de formação.
9.1.8. Promover o arejamento em plantas adultas, quando necessário.
9.1.9. Triturar os restos de poda não contaminantes, mantendoos sobre o solo.
9.1.10. Evitar realizar podas em dias de chuva.
9.2.1. Utilizar somente produtos químicos registrados constantes na grade Produção Integrada de 9.2.2. Evitar o uso generalizado de fito reguladores para conAnonáceas, mediante receita agronômica, conforme legislação vigente.
trole de crescimento da planta, raleio e desenvolvimento das
frutas.

9.1.11. Manter no pomar os ramos contaminantes retirados na poda.

9.2.3. Proceder à aplicação de agrotóxicos
sem o devido registro, em desacordo com a
legislação
vigente e utilizar recursos humanos sem a
devida capacitação.

10. PROTEÇÃO INTEGRADA DA PLANTA
10.1. Manejo de pragas

10.1.1. Utilizar técnicas preconizadas no Manejo Integrado de Pragas (MIP).
10.1.2. Ter pelo menos uma pessoa habilitada e submetida a cursos com atualização periódica,
promovidos pelo projeto Produção Integrada de Anonáceas
ou por outras instituições públicas ou privadas para realizar o monitoramento de pragas.
10.1.3. Disponibilizar as fichas de inspeção devidamente preenchidas.
10.1.4. Tomar a decisão que contemple as necessidades de cada propriedade, em função da época
do ano.
10.1.5. Monitorar periodicamente as pragas, de acordo com as recomendações técnicas do MIP e
com a legislação fitossanitária brasileira.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400022

10.1.6. Para a amostragem de pragas no monitoramento, o
talhão deve ser homogêneo e deve possuir no máximo quinhentas plantas.
10.1.7. Utilizar métodos diretos, mediante amostragem em
campo para a avaliação dos níveis de população da praga.

10.1.8. Executar tratamentos periódicos e sistemáticos sem justificativa técnica.
10.1.9. Manter pomares abandonados e com
risco de disseminação de pragas.
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10.2. Agrotóxicos
10.2.1.
10.3. Equipamentos para aplicação 10.3.1.
de agrotóxicos
dadas.
10.3.2.
10.3.3.

Utilizar, para a cultura, apenas produtos registrados no MAPA.
Proceder à manutenção periódica e calibração, utilizando métodos e técnicas recomen- 10.3.4. Dotar os tratores utilizados na aplicação de agrotóxicos 10.3.5. Fazer adaptações que coloquem em
de cabines de proteção.
risco o operador/aplicador e o meio ambienManter o registro da manutenção e calibragem dos equipamentos.
te.
Utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI), conforme legislação vigente.
10.3.6. Empregar recursos técnicos sem a devida capacitação.
10.4. Preparo e aplicação de agro- 10.4.1. Obedecer às recomendações técnicas sobre manipulação de agrotóxicos, conforme le10.4.4. Proceder à manipulação e à aplicação
tóxicos
gislação vigente.
de agrotóxicos na presença de crianças, pes.
10.4.2. Preparar e manipular agrotóxicos em locais específicos e construídos para esta finasoas alheias à atividade e animais.
lidade.
10.4.3. Operadores/aplicadores devem utilizar EPI.
10.4.5. Utilizar pessoas sem capacitação técnica.
10.4.6. Descartar restos de agrotóxicos e lavar equipamentos
em fontes de água, riachos e lagos, em desacordo com a legislação vigente.
10.5. Armazenamento de agrotóxicos 10.5.1. Armazenar agrotóxicos e embalagens vazias em local adequado e identificado.
10.5.4. Organizar centros regionais para o recolhimento de 10.5.5. Reutilizar ou abandonar embalagens,
e embalagens vazias
10.5.2. Manter registro sistemático da movimentação de estoque no caderno de
embalagens em conjunto com os setores estatais e privados restos de materiais e agrotóxicos.
envolvidos.
campo, para fins do processo de rastreabilidade.
10.5.6. Estocar agrotóxicos sem obedecer às
10.5.3. Fazer a tríplice lavagem ou lavagem sob pressão, conforme o tipo de embalagem e, após
normas de segurança, em desacordo com a
a inutilização, encaminhar às unidades de recebimento de embalagens, conforme legislação vilegislação vigente.
gente.
10.5.7. A entrada de pessoas não habilitadas
no depósito de agrotóxicos.

11. COLHEITA E PÓS-COLHEITA
11.1. Colheita

11.1.1. Colher frutas respeitando o intervalo de segurança dos agrotóxicos.
11.1.2. Proceder à colheita destinada ao mercado de fruta fresca, sem a derriça no chão, não
permitindo o contato direto com o solo.
11.1.3. Evitar danos às frutas.
11.1.4. Proceder à limpeza e higienização de equipamentos de colheita, armazenamento, transporte
e local de trabalho.
11.1.5. Atender aos regulamentos técnicos específicos, do ponto de colheita de cada combinação
copa/porta-enxerto e de acordo com cada mercado de destino.

11.1.6. Usar luvas e vestimentas apropriadas para proporcionar 11.1.14. Manter frutas produzidas na Produsegurança aos colhedores.
ção Integrada de Anonáceas sem identifica11.1.7. Proceder à pré-seleção da fruta durante a colheita.
ção e adoção de procedimentos contra

11.1.8. Colher frutas destinadas ao mercado de frutas frescas
com tesouras desinfectadas.
11.1.9. Evitar a colheita de frutas molhadas de chuva ou orvalho.
11.1.10. Transportar as frutas colhidas para a empacotadora
logo após a colheita.
11.1.11. Utilizar equipamentos de colheita próprios.
11.1.12. Aferir os instrumentos utilizados para determinar o
ponto de colheita.
11.1.13. Proceder à colheita sem a derriça no chão também
para frutas destinadas à industrialização.
11.2. Transporte, recepção e armaze- 11.2.1. Transportar em veículos e equipamentos higienizados e apropriados, conforme os requisitos 11.2.4. Implementar as boas práticas de pós-colheita.
nagem
técnicos.
11.2.5. Não transportar nem armazenar frutas numa mesma
11.2.2. Identificar e registrar os lotes quanto à procedência para manter a rastreabilidade.
câmara em conjunto com os provenientes
11.2.3. Proceder à limpeza e higienização de câmaras, máquinas e do ambiente em geral.
de outros sistemas de produção ou mesmo outros produtos.
11.2.6. Coletar amostras e analisar quanto às características
tecnológicas.
11.3. Lavagem
11.3.1. Utilizar tanques com bomba para agitação e circulação
da água para facilitar a remoção de impurezas ou a reposição
da água.
11.3.2. Determinar, periodicamente, a concentração do sanitizante utilizado e a qualidade da água.
11.3.3. Encaminhar a água residual do processo de lavagem à
estação de tratamento de efluentes.
11.3.4. Utilizar para a lavagem das frutas somente produtos
neutros e específicos ou sanitizantes recomendados e registrados, conforme legislação vigente.
11.4. Classificação
11.4.1. Classificar as frutas de acordo com as normas vigentes.
11.5. Embalagem e rotulagem

11.5.1. Embalar e rotular frutas da Produção Integrada de Anonáceas seguindo a legislação vigente 11.5.7. Utilizar sistemas que garanta a rastreabilidade.
e identificar como PI-Brasil.
11.5.2. Manter as embalagens novas, armazenadas em local protegido e separadas das embalagens
usadas.
11.5.3. Impedir a entrada de animais; usar embalagens limpas com selo Produção Integrada de
Anonáceas, resistentes ao empilhamento, transporte e armazenamento, conforme normas de padronização.
11.5.4. Proteger as frutas contrachoques e abrasões.
11.5.5. Embalar somente frutas de mesma origem, cultivar e qualidade, identificando-os de forma
a permitir a rastreabilidade.
11.5.6. Proceder à identificação do produto, conforme normas técnicas de rotulagem com destaque
ao sistema de produção integrada de frutas PI-Brasil.

11.6. Paletização

riscos de contaminação.
11.1.15. Manter juntos frutas de Produção Integrada de Anonáceas com os de outros sistemas de
produção ou mesmo outros produtos.

11.2.7. Manter embalagens com frutas produzidas na Produção Integrada de Anonáceas
sem identificação e adoção de
procedimentos contra riscos de contaminação.
11.3.5. Lavar frutas produzidas em sistema
de Produção Integrada de Anonáceas simultaneamente com
frutas produzidas em outros sistemas.
11.3.6. Utilizar caixas ou reservatórios construídos com
materiais proibidos pela legislação vigente,
tais como o amianto.
11.4.2. Classificar e embalar frutas da Produção Integrada de Anonáceas com frutas
produzidos em outros sistemas.
11.5.8. Utilizar caixas de madeira.
11.5.9. Utilizar embalagens que não proporcionem assepsia.

11.6.1. Utilizar paletes de madeira fabricados
com matéria-prima oriunda de florestas nativas.

12. ANÁLISE DE RESÍDUOS
12.1. Amostragem para análises de 12.1.1. Realizar a amostragem anual de frutos nas empacotadoras, sendo dez por cento dos
resíduos em frutas
produtores, quando a certificação for em grupo, ou dez por cento dos talhões, quando a certificação
for individual, em conformidade com o Manual de Coleta de Amostras para Avaliação do Resíduo
de Agrotóxicos em Vegetais - a ação
deverá ser registrada no caderno de campo ou de pós-colheita, caso a amostragem tenha sido feita,
respectivamente, no campo ou na empacotadora.
12.1.2. Proceder às análises em laboratórios credenciados pelo MAPA, em conformidade com o
Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal.
12.1.3. O Limite Máximo de Resíduos deve atender aos padrões internacionais.
12.1.4. Permitir a amostragem sempre que solicitada.

12.1.5. Comercializar frutas com níveis de
resíduos acima do permitido pela legislação
vigente ou fora do período de carência.

13. PROCESSOS DE EMPACOTADORAS
13.1. Processos nas empacotadoras

13.1.1. Identificar os lotes que chegam à empacotadora com relação à procedência, peso, data e
horário de chegada, para possibilitar a ordem de processamento, manual ou informatizada, e
registrar sistematicamente (manual
e/ou informatizado) todas as etapas dos processos adotados para ser possível realizar a rastreabilidade do produto.

13.2. Câmaras frigoríficas, equipa- 13.2.1. Proceder, periodicamente, à higienização de câmaras frigoríficas, equipamentos e ambiente
mentos e ambiente de trabalho
de trabalho.
13.2.2. Utilizar somente produtos recomendados e registrados conforme legislação vigente.
13.2.3. Seguir as recomendações técnicas de manejo e armazenamento de frutos da Produção
Integrada de Anonáceas.
13.2.4. Proceder a higienização de equipamentos sempre que houver mudança de sistema de
produção.
13.3. Tratamentos físico, químico e 13.3.1. Usar somente produtos registrados e recomendados pela Produção Integrada de Anobiológico
náceas, respeitando a dose e o intervalo de segurança recomendado, conforme legislação vigente.
13.3.2. Proceder ao registro sistemático (manual e/ou informatizado) em caderno de pós- colheita.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400023

13.1.2. Implementar as Boas Práticas de Fabricação e o sistema
de Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle (APPCC)
no processo de pós-colheita.
13.1.3. Utilizar embalagens descartáveis e recicláveis.

13.1.4. Depositar os descartes de frutas, de
embalagens e água de lavagem em locais impróprios.
13.1.5. Proceder à execução dos processos de
empacotadoras e armazenamento de frutas
da
Produção Integrada de Anonáceas, junto com
as de outros sistemas de produção.

13.3.3. Adotar preferencialmente tratamentos físicos e biológicos.
13.3.4. Obedecer aos procedimentos e técnicas da
APPCC.
13.3.5. Assegurar níveis de resíduos dentro dos limites máximos permitidos pela legislação vigente.

13.3.6. Armazenar produtos e embalagens
vazias em local inadequado.
13.3.7. Depositar restos de produtos químicos e lavar equipamentos em locais que possam contaminar fontes de água, riachos e lagos.
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14. SISTEMA DE RASTREABILIDADE
14.1. Sistema de rastreabilidade

14.1.1. Registrar, por meio de pessoa capacitada, todas as atividades desenvolvidas na Produção
Integrada de Anonáceas em cadernos e fichas específicas a cada estado, disponibilizando-as a
qualquer momento ao Organismo Avaliador de Conformidade (OAC).
14.1.2. Manter os documentos assinados pelo responsável pela propriedade e atividade ou constando o nome do responsável.
14.1.3. Anexar documentações que justifiquem e deem crédito às atividades registradas (análises,
fichas de monitoramento, notas fiscais de insumos, etc.).
14.1.4. Instituir sistemas que permitam a identificação dos lotes de frutas.
14.2. Rastreabilidade
14.2.1. Viabilizar a rastreabilidade no campo, com o registro de todas atividades até a colheita da
parcela ou talhão e, na empacotadora, até a embalagem ou palete, mantendo para isso o caderno
de campo e de pós-colheita atualizados com base em georreferenciamento do talhão.
14.3. Auditorias de campo e pós-co- 14.3.1. Implantar as normas Produção Integrada de Anonáceas em pelo menos um ciclo agrícola
lheita
antes de solicitar a adesão e a avaliação da conformidade.
14.3.2. Permitir auditorias nos pomares e empacotadoras a qualquer época.
14.3.3. É obrigatória pelo menos uma auditoria anual no campo e uma na empacotadora, para os
que aderiram a Produção Integrada Anonáceas e foram credenciados pelo Organismo Avaliador da
Conformidade (OAC).

14.1.5. Informatizar o registro das atividades constantes do
caderno de campo e pós-colheita.

14.3.4. Realizar visitas ao campo (auditoria interna), preferencialmente nas épocas de floração, desenvolvimento e colheita das frutas.

15. ASSISTENCIA TÉCNICA
15.1. Assistência técnica

15.1.1. Manter assistência técnica de um engenheiro agrônomo ou técnico agrícola registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), treinado conforme requisitos específicos
para a Produção Integrada de Anonáceas.
15.1.2. A área atendida pelo responsável técnico será aquela definida pelas normas do CREA.

ANEXO VIII
NORMA TÉCNICA ESPECÍFICA PARA A PRODUÇÃO INTEGRADA DO AMENDOIM
Esta Norma Técnica Específica, formulada por premissas estabelecidas pela Instrução Normativa nº 27, de 30 de agosto de 2010, refere-se à etapa Fazenda da Produção Integrada do Amendoim, que abrange
todos os processos conduzidos na produção agrícola, colheita e pós-colheita, conforme fixada pelo Anexo da Portaria nº 443, de 23 de novembro de 2011, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro).
ÁREAS TEMÁTICAS

REQUISITOS
OBRIGATÓRIA

RECOMENDADA

PROIBIDA

1. CAPACITAÇÃO
1. 1. Capacitação

1.1.1. O Responsável Técnico (RT) deve ter atribuição e registro no Conselho de Classe e ser
capacitado em curso conceitual sobre a Produção Integrada Agrope
cuária (PI-Brasil) e em curso teórico prático no processo produtivo de amendoim, conforme
ementa, com carga horária mínima de quarenta horas e periodicidade de treinamento de cinco
anos.

1.2. Organização de Produtores

1.2.1. Capacitar os produtores em atividade de organização
associativa e gerenciamento da Produção Integrada de Amendoim.
1.3.1. Capacitar o RT pela atividade em comercialização e
marketing.

1.3. Comercialização

2. GESTÃO AMBIENTAL
2.1. Planejamento Ambiental

2.1.1. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento da
legislação ambiental.

3. SEMENTES E VARIEDADES
3.1. Semeadura

3.1.1. Utilizar somente semente certificada, conforme a legislação vigente.
3.1.2. Utilizar cultivares comprovadamente testadas e aprovadas para a região onde será feito
o cultivo.
3.1.3. Realizar o tratamento de sementes com produtos específicos e registrados para o amendoim no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA).

3.1.4. Utilizar preferencialmente cultivares resistentes ou tolerantes às pragas e doenças e que tenham dormência nas
sementes na época da
colheita.
3.1.5. Semeadura no início do período chuvoso.
3.1.6. Rotação de cultura no máximo após dois ciclos de cultivo contínuo.

3.1.7. Utilizar sementes sem origem atestada
e registro no Registro Nacional de Cultivares.
3.1.8. Transitar com sementes sem a documentação exigida pela legislação vigente do
MAPA.
3.1.9. Utilizar sementes introduzidas no Brasil sem prévia autorização do MAPA, ainda
que avaliadas e registradas em outro país.

3.2. Produção de sementes

3.2.1. Seguir as normas e padrões de identidade e qualidade, conforme a legislação vigente.

4. SISTEMA DE CULTIVO E MANEJO
4.1. Registros de dados e informações 4.1.1. Instituir caderno de campo ou sistema informatizado para o registro da origem e dos
no campo.
dados sobre o manejo da lavoura e da produção.
4.1.2. Comprovar a rastreabilidade no campo até a entrada no beneficiamento.
4.1.3. Todos os produtores do grupo deverão, individualmente, manter o registro de dados
atualizados e com fidelidade, para fins de rastreabilidade nas etapas posteriores do processo.
4.2. Definição de parcela
4.2.1. É a unidade de produção que apresente a mesma variedade e esteja submetida ao mesmo
manejo e tratos culturais preconizados pela Produção Integrada do Amendoim.
4.3. Identificação de unidades de pro- 4.3.1 Georreferenciar as unidades de produção.
dução
4.4. Instalação da lavoura
4.5. Localização
4.6. Cultivo irrigado

4.4.2. Utilizar Semeadora com Sistema de Distribuição de Sementes que permitam a obtenção de um estande adequado.
4.4.1. Realizar a semeadura nas épocas recomendadas em cada região produtora.
4.5.1. Avaliar as limitações dos ambientes de produção para implantação do cultivo.
4.6.1. Administrar a quantidade da água de irrigação em função dos dados climáticos, da 4.6.6. Realizar plantio em área irrigada visando prevenir a
demanda da cultura do amendoim e das características do solo.
contaminação por aflatoxinas.
4.6.2. Monitorar a irrigação, controlar o nível de salinidade e a presença de substâncias
poluentes.
4.6.3. Utilizar técnicas de irrigação que minimizem o consumo de água, conforme requisitos da
cultura do amendoim.
4.6.4. Utilizar os coeficientes de cultivo (Kc) conforme requisitos da cultura.
4.6.5. Realizar a irrigação de acordo com o tipo de solo e sistema de irrigação.

5. FERTILIDADE E NUTRIÇÃO DA PLANTA
5.1. Correção do solo

5.2. Fertilização

5.1.1. Amostrar o solo de zero a vinte centímetros, conforme as recomendações técnicas e
analisar quanto à fertilidade.
5.1.2. Efetuar a calagem e a adubação conforme orientações técnicas.
5.1.3. Utilizar calcários e fertilizantes registrados no MAPA. Se necessário, o
calcário deve ser incorporado tão logo a parcela seja disponibilizada para o cultivo do amendoim.
5.1.4. Utilizar práticas de manejo do solo e de culturas que minimizem as perdas de nutrientes
por erosão e por lixiviação.
5.2.1. Utilizar a fertilização conforme orientação técnica.

6. PROTEÇÃO INTEGRADA DA PLANTA
6.1. Monitoramento de Pragas

6.2. Agrotóxicos

6.1.1. Avaliar e registrar a incidência de pragas regularmente.
6.1.2. Utilizar sistemas adequados de amostragem e diagnóstico para tomada de decisões em
função dos níveis definidos para a intervenção, podendo ser utilizados manuais técnicos
existentes.
6.2.1. Priorizar manejo que utilize o controle biológico e mantenha as populações de pragas
abaixo do nível de dano econômico.

6.1.3. Implantar infraestrutura necessária ao monitoramento das 6.1.4. Utilizar recursos humanos sem a decondições agroclimáticas para o controle preventivo de pra- vida capacitação.
gas.
6.2.3. Elaborar tabela de uso de agrotóxicos por praga, tendo 6.2.7. Aplicar agrotóxicos sem o devido reem conta a eficiência e seletividade dos produtos, riscos de gistro.
surgimento de resistência,

6.2.2. Utilizar produtos químicos registrados, mediante recomendação do Receituário Agronômico, buscando priorizar práticas e manejo que reduza suas aplicações.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400024
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persistência, toxicidade, resíduos em grãos e impactos ao ambiente.
6.2.4. Verificar se o pH da água da calda é compatível com a
molécula.
6.2.5. Utilizar as informações geradas em Estações de Avisos
para orientar os procedimentos sobre tratamentos com agroquímicos.
6.2.6. Alternar princípios ativos com modo de ação distintos no
controle de pragas para evitar resistência.
6.3. Equipamentos de aplicação de agro- 6.3.1. Proceder a manutenção e a calibração periódica, no mínimo uma vez a cada ciclo, 6.3.4. Os tratores utilizados na aplicação devem ser dotados de 6.3.5. Empregar recursos humanos sem a detóxicos
utilizando métodos e técnicas recomendadas.
cabina.
vida capacitação.
6.3.2. Manter o registro da manutenção e calibração dos equipamentos.
6.3.3. Os operadores devem utilizar Equipamentos de Proteção Individual, conforme legislação
vigente.
6.4 - Preparo e aplicação de agrotóxi- 6.4.1. Executar pulverizações exclusivamente em áreas de risco de epidemias e quando os
6.4.5. Proceder à manipulação e aplicação de
cos.
níveis críticos de infestação forem atingidos.
agrotóxicos na presença de crianças e pes6.4.2. Obedecer às recomendações técnicas sobre manipulação de agrotóxicos, conforme lesoas não vinculadas ao trabalho.
gislação vigente.
6.4.3. Preparar e manipular agrotóxicos em locais específicos e construídos para esta fi6.4.6. Empregar recursos humanos sem a denalidade.
vida capacitação técnica.
6.4.4. Os operadores devem utilizar equipamentos, utensílios, trajes e demais requisitos de
proteção, conforme legislação vigente.
6.4.7. Preparar e depositar restos de pesticidas e lavar equipamentos fora do local específico para esta finalidade.
6.5. Armazenamento de embalagens de 6.5.1. Armazenar agrotóxicos em local adequado.
6.5.4. Promover a organização de centros regionais de reco- 6.5.5. Reutilizar e abandonar embalagens e
agrotóxicos
6.5.2. Manter registro sistemático da movimentação de estoque de agrotóxicos para fins de lhimento de embalagens para o seu devido tratamento, em restos de materiais e agrotóxicos em áreas de
processos e rastreabilidade.
conjunto com setores envolvidos,
agricultura,
6.5.3. Fazer a tríplice lavagem e após a inutilização, encaminhar a centros de destruição e governos estaduais e municipais, associações de produtores, sobretudo, em regiões de mananciais.
reciclagem, conforme a legislação vigente.
distribuidores e fabricantes.
6.5.6. Estocar agrotóxicos sem obedecer às
normas de segurança.

7. COLHEITA
7.1. Ponto de arranquio

7.1.1. Observar o adequado grau de maturação para determinar o ponto de arranquio.

7.2. Arranquio e inversão

7.2.1. Garantir a inversão adequada das plantas (vagens voltadas para cima) evitando que as
mesmas fiquem em contato com o solo, para favorecer a secagem natural.
7.3.1. Manter o amendoim no campo até que a umidade dos grãos seja oito por cento no
despencamento, quando não houver estrutura de secagem artificial disponível.
7.3.2. Limpar adequadamente o maquinário para colher variedades diferentes.
7.3.3. Regular as máquinas antes e durante o despencamento para evitar danos nas vagens e
grãos e a presença de impurezas.

7.3. Despencamento

7.1.2. Determinar o ponto de arranquio em função do ciclo da
cultivar - sessenta a setenta por cento das vagens devem estar
maduras, observando a coloração interna das mesmas.

8. PÓS-COLHEITA
8. 1. Transporte

8.1.1. Manter os veículos adequadamente limpos.
8.1.2. A carga deve ser adequadamente protegida.
8.2. Espera no pátio
8.2.1. Proteger a carga de chuva.
8.2.2. Descobrir a carga em condições de sol e calor durante o período de espera.
8. 3. Sistema de Rastreabilidade
8.3.1. Instituir cadernos de pós-colheita ou sistema informatizado para o registro de dados sobre
aplicação de Boas Práticas a partir da saída do amendoim do campo até a expedição do
produto.
8.3.2. Comprovar a rastreabilidade a partir da saída do amendoim do campo até a expedição do
produto.
8.3.3. Todos os produtores deverão manter o registro de dados atualizados e com fidelidade,
para fins de rastreabilidade de todas as etapas do processo.
8.4. Descarga em moegas
8.4.1. Realizar amostragem para análise de triagem em relação à aflatoxinas, para cada carga
representativa de uma área de produção ou propriedade, obedecendo o plano de amostragem
descrito nos itens 9.1 e 9.2, desta Norma.
8.4.2. Retirar amostra para realizar análises de matérias estranhas, de impurezas e
de umidade.
8.5. Registro e tratamento de não con- 8.5.1. O registro de não conformidades será feita em formulários específicos nas listas de
formidades
verificação das etapas de campo e pós-colheita.
8.6. Registro e implantação de ações 8.6.1. O responsável técnico deverá analisar criticamente as não-conformidades e implantar
corretivas
ações corretivas, que serão documentadas nos respectivos cadernos de campo e de pós-colheita.
8.7. Formação de lotes por umidade e 8.7.1. Descarregar lotes com umidades próximas, com intervalo máximo de dois por cento para
variedades
mais ou menos.

8.2.3. Realizar a descarga até 48 horas após o carregamento do
amendoim no campo.
8.3.4. Manter o sistema de identificação de cada lote que chegar à beneficiadora, com identificação da carga no recebimento, com nome do produtor,
motorista, variedade, propriedade.
8.3.5. Instituir sistema de identificação por códigos, para cada
lote que chega na beneficiadora.
8.4.3. Realizar análise de aflatoxinas por método rápido, com a
utilização de kit de análise.
8.4.4. Podem ser formados novos lotes a partir de características importantes, como por exemplo,
teores de aflatoxinas em relação à destinação final dos lotes.
8.5.2. Não registrar as não conformidades
nos formulários apropriados.

8.7.2. Misturar variedades e lotes com diferenças de umidade maiores que dois por
cento.

8.8. Pré-limpeza

8.8.1. Proceder a pré-limpeza em todos os lotes antes da secagem artificial e armazenamento.
8.9.1. Secar artificialmente lotes que apresentarem mais de oito por cento de umidade nos
grãos.
8.9.2. Reanalisar a contaminação por aflatoxinas quando o período de secagem do lote exceder
quarenta e oito horas.
8.10. Armazenamento
8.10.1. Construir a estrutura de armazenamento com cobertura, fechamento lateral e frontal. 8.10.7. Armazenar o amendoim em casca, depois de realizada
8.10.2. Os corredores entre os lotes devem permitir a limpeza e o controle de pragas.
a pré-limpeza, secagem e triagem das cargas, de acordo com os
níveis de aflatoxinas,
detectados por método rápido, com a utilização de kit de análise.
8.10.3. Colocar o amendoim armazenado sobre superfície livre de umidade e distante das
paredes, para promover adequada ventilação e isolamento térmico.
8.10.4. Remover os grãos debulhados de roça do lote antes do armazenamento.
8.10.5. Armazenar os lotes em recipientes identificáveis.
8.10.8. Refazer os códigos de rastreabilidade de acordo com a
triagem das cargas e formação dos novos lotes e marcar os
novos códigos nas embalagens.
8.10.6. Identificar os lotes armazenados com nome do produtor, motorista, variedade, propriedade.
8.11. Controle de pragas de armazena- 8.11.1. Realizar controle de pragas, de acordo com a recomendação do manejo integrado de 8.11.2. Adotar práticas que minimizem a utilização de agromento
pragas de armazenamento, mediante uso de receituário agronômico.
tóxicos.
8.12. Beneficiamento e Processamento 8.12.1. Proceder à limpeza das máquinas e equipamentos sempre que for beneficiado produto 8.12.5. Fazer a eliminação dos grãos defeituosos e descoloridos
convencional.
por meio de catação, preferencialmente eletrônica, seguida de
8.12.2. Depois da operação de descascamento, realizar a ventilação para retirar as cascas e repasse manual.
grãos quebrados resultantes do descascamento.
8.12.6. Fazer análise de aflatoxinas do produto
8.12.3. Fazer a eliminação dos grãos defeituosos e descoloridos por meio de catação manual. beneficiado.
8.12.4. Realizar a análise da contaminação por aflatoxinas quando o amendoim for destinado 8.12.7. Caso o nível de aflatoxinas esteja acima do limite
para comercialização, em geral, ou quando for destinado à classificação, conforme legislação permitido, são recomendadas as operações de despeliculamento
específica.
(blancheamento), seguida de catação eletrônica e de catação
manual.
8.12.8. O lote de amendoim que, após o despeliculamento
apresente contaminação por aflatoxinas acima do limite permitido pela legislação, deve ser identificado e armazenado separadamente
tendo sua destinação prevista em legislação específica.
8.13. Classificação
8.13.1. Realizar a classificação do amendoim quando a comercialização do lote for destinada
diretamente ao consumidor final, de acordo com a legislação vigente.
8.9. Secagem

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400025

8.10.9. Armazenar o amendoim em estruturas
que não atendam aos parâmetros de boa armazenagem.

8.11.3. Aplicar produtos sem registro.
8.12.9. Beneficiar simultaneamente lotes de
Produção Integrada e convencional.
8.12.10. Comercializar ou destinar
para classificação amendoim com contaminação por aflatoxinas acima dos limites permitidos pela legislação vigente.

8.13.2. Comercializar amendoim para o consumidor final sem classificação.
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9. MONITORAMENTO DE RESÍDUSO E CONTAMINANTES
9.1. Amostragem para análise de resí- 9.1.1. A amostragem para análise de resíduos deve ser feita seguindo a metodologia indicada
duos e contaminantes
pelo Manual de Coleta de Amostras do Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal do MAPA.
9.2. Amostragem para análise de afla- 9.2.1. Amostrar lotes com o tamanho máximo, em casca ou descascado, de vinte e cinco 9.2.7. Utilizar um sistema de amostrador automático.
toxinas
toneladas.
9.2.8. A retirada das amostras simples deve ser realizada preferencialmente quando o lote estiver em movimento, ou seja,
nas operações de carga e
9.2.2. O procedimento de amostragem deve ser o adotado pelo Codex Alimentarius no qual o
tamanho da amostra representativa do lote (amostra global) é de vinte quilogramas para o
produto descascado e de vinte sete quilogramas em casca.
descarga, em casca ou descascado, na montagem ou desmontagem das pilhas, ou durante a formação de um lote.
9.2.3. Pode-se empregar outro procedimento de amostragem, desde que apresente segurança
igual ou superior ao do Codex Alimentarius e seja reconhecido e solidamente documentado.
9.2.4. Registrar todas as ações realizadas.
9.2.5. Nos lotes nos quais não seja possível a movimentação dos mesmos (lotes estáticos - em
sacos, big bags ou a granel), deve-se retirar amostras simples de forma sistemática.
9.2.6. O amostrador deve ter acesso a todas as faces do lote (pilha ou monte).
9.3. Preparo da Amostra para ser enviada 9.3.1. A amostra global coletada conforme os métodos recomendados, deve ser enviada ao
ao laboratório
laboratório na sua totalidade, adequadamente embalada e etiquetada. Registrar todas as ações
realizadas.
9.4. Análise de aflatoxinas
9.4.1. Os métodos empregados na análise devem ser reconhecidos, documentados e validados
pelo laboratório que executa a análise.
9.4.2. Os laboratórios que realizam as análises devem possuir um controle de qualidade
analítico (participação em testes de proficiência ou controle interlaboratorial, ou outros devidamente documentados).
9.4.3. As análises de aflatoxinas para classificação devem ser realizadas em laboratório credenciado no MAPA.

9.1.2. Comercializar amendoim com níveis
de resíduos ou contaminantes acima do permitido na legislação vigente.

9.3.2. Sub amostrar a amostra representativa
do lote na forma de grãos inteiros.

10. LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
10.1. Legislação trabalhista

10.1.1. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento
da legislação trabalhista

11. AUDITORIAS E AUTO-AVALIAÇÃO
11.1. Autoavaliação ou auditoria interna

11.2. Auditoria externa

11.1.1. Realizar auditoria interna no (s) campo (s) de produção
e na (s) Unidade (s) Armazenadora (s) e empacotadora (s) de
amendoim, no mínimo uma vez
por safra, para corrigir ou evitar possíveis não-conformidades.
11.1.2. Registrar e aplicar as ações preventivas e corretivas
como consequência da auditoria interna.
11.2.1. Programar as propriedades para serem auditadas por sorteio ou sistema de rodízio, 11.2.6. Realizar a auditoria externa no beneficiamento e ou
intercalando as auditorias nas diferentes propriedades a cada ano.
processamento, primordialmente, para verificar a conformidade
11.2.2. A auditoria de manutenção deverá ser anual.
do
11.2.3. As auditorias deverão ser realizadas, também, em todas as unidades armazenadoras e produto final em relação a PI, por meio do sistema de rasempacotadoras.
treabilidade, além dos demais procedimentos técnicos, desta
11.2.4. O período de carência em PI-Brasil para fins de solicitação de certificação para norma.
amendoim é de uma safra agrícola.
11.2.5. A equipe auditora do Organismo de Avaliação da Conformidade deverá comprovar
capacitação em PI-Brasil e nas normas da Produção Integrada do Amendoim, conforme
RAC n° 274, de 21 de junho de 2011 e conforme legislação vigente.

12. ASSISTÊNCIA TÉCNICA
12.1. Responsabilidade técnica

12.1.1. Manter um profissional RT para dar assistência à propriedade.
12.1.3. Realizar cursos de capacitação em manejo pré e pós12.1.2. Utilizar mão-de-obra treinada para exercer diferentes atividades dentro dos requisitos da colheita no início de cada safra.
Produção Integrada do Amendoim.

13. ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
13.1. Contato com os consumidores

13.1.1. O fornecedor deve providenciar os meios de contato com o consumidor, como por 13.1.3. Designar formalmente um responsável por receber re- 13.1.4. Não disponibilizar um meio de coexemplo telefone e correio eletrônico.
clamações, o adequado registro e a comunicação diária das municação com o consumidor.
13.1.2. Providenciar formulários específicos onde são registrados a identificação do consu- mesmas ao RT.
13.1.5. Não registrar as reclamações recebimidor, endereço, descrição da reclamação, etc.
das.
13.2. Análise e providências das recla- 13.2.1. O RT deverá analisar criticamente as reclamações e determinar quais providências serão
mações
tomadas, definindo responsabilidades.
13.2.2. As reclamações serão sistematicamente registradas, incluindo a descrição da providência
tomada, os responsáveis e o estado de finalização das mesmas, atendido ou não atendido.

14. CERTIFICAÇÃO
14.1. Adesão à PI para fins de certi- 14.1.1. A certificação em grupo poderá ser requerida para produtores que estejam vinculados a
ficação
instituições associativistas, empresas integradoras e fomentadoras que prestem apoio na organização, produção, comercialização, assistência técnica, administrativa e financeira.
14.1.2. Solicitar a adesão e a auditoria inicial com um período de carência de pelo menos doze
meses ou uma safra de aplicação das normas da Produção Integrada de Amendoim.
14.1.3. O Organismo Acreditador da Conformidade deve dispor de membro na equipe auditora
capacitado em curso conceitual sobre PI-Brasil, com carga horária mínima de oito horas. A
periodicidade deve ser de cinco anos.
14.1.4. O curso teórico-prático no processo produtivo de amendoim deve ter carga horária
mínima de vinte horas, com periodicidade de três anos conforme ementa.
14.1.5. Realizar anualmente uma auditoria externa de manutenção na cultura do amendoim em
qualquer fase do ciclo.
14.2. Certificação em grupo
14.2.1. Auditar os campos de produção de amendoim, em caso de certificação em grupo
(associação de produtores, cooperativas), seguindo os critérios abaixo:
Nº de Propriedades
Nº mínimo a ser auditada (%)
1-5
100
6-20
60
21-100
40
101- 300
20%
301-600
10%
601-1000
5%

ANEXO IX
NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA A PRODUÇÃO INTEGRADA DE TOMATE TUTORADO
Esta Norma Técnica Específica, formulada por premissas estabelecidas pela Instrução Normativa nº 27, de 30 de agosto de 2010, refere-se à etapa Fazenda da Produção Integrada de Tomate Tutorado, que
abrange todos os processos conduzidos na produção agrícola, colheita e pós-colheita dos frutos, conforme fixada pelo Anexo da Portaria nº 443, de 23 de novembro de 2011, do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
ÁREAS TEMÁTICAS

REQUISITOS
OBRIGATÓRIA

RECOMENDADA

PROIBIDA

1. GESTÃO DA PROPRIEDADE
1.1 Gestão tática-operacional

1.1.1. Considerar como etapa Fazenda da Produção Integrada do Tomate Tutorado todos os 1.1.5. Possuir croqui, planta baixa ou foto aérea da propriedade.
processos conduzidos na produção agrícola, colheita e pós-colheita de frutos.
1.1.6. Estar vinculado a uma associação ou cooperativa.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400026
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1.1.2. Possuir as coordenadas geográficas e identificação do uso das áreas.
1.1.7. Possuir plano de negócios e plano de marketing de seus
1.1.3. Manter registro atualizado de funcionários, por meio de ficha cadastral com dados produtos, identificando mercados, custos de produção, estoques e
pessoais e função exercida.
formação de preço.
1.1.4. Cientificar por escrito os funcionários sobre sua função e responsabilidade na propriedade, mantendo documento comprobatório com sua anuência.
1.2.1. Possuir autorização para realização da atividade agrícola emitida pelos órgãos competentes.
1.3.1. Ter Responsável Técnico (RT) da propriedade capacitado em curso conceitual sobre a
Produção Integrada Agropecuária (PI-Brasil) e em curso teórico prático no processo produtivo de tomate tutorado, conforme ementa, com carga horária mínima de quarenta horas e
periodicidade de cinco anos.
1.4.1. Dispor de procedimentos documentados para:
1.4.1.1. Registrar problemas encontrados;
1.4.1.2. Investigar as causas dos problemas;
1.4.1.3. Implementar soluções efetivas; e
1.4.1.4. Registrar medidas adotadas para prevenir repetição de problemas.

1.2. Legislação
1.3. Responsabilidade Técnica
1.4. Ações Corretivas

2. GESTÃO AMBIENTAL
2.1. Planejamento ambiental

2.1.1. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento
da legislação ambiental.

3. ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES
3.1. Assistência técnica compartilhada

3.1.1. Fornecimento, pelas Organizações da Produção Integrada, de treinamentos e assistência
técnica.

3.2. Apoio e difusão da marca PI-Brasil

3.2.1. Associação de Organizações de Produção Integrada entre si
ou com outros órgãos ligados a tomaticultura na busca de aperfeiçoamento, valorização
e na difusão da marca PI-Brasil como uma garantia de que o
tomate do Brasil é produzido dentro de todos os requisitos do
desenvolvimento sustentado.

4. MATERIAL PROPAGATIVO
4.1. Sementes e mudas

4.2. Substrato

4.1.1. Utilizar mudas próprias ou adquiridas com registro de procedência e com certificado 4.1.2. Utilizar mudas de propagação vegetativa (mudas de brotos) 4.1.3.Transitar material propagativo sem
fitossanitário, conforme legislação vigente.
apenas se for oriunda de viveiros próprios protegidos e com cer- a competente autorização, conforme letificação sanitária.
gislação vigente.
4.1.4. Utilizar mudas provenientes de
propagação vegetativa (mudas de brotos),
de áreas de produção comercial.
4.2.1. Utilizar substrato isento de insetos-praga, doenças e plantas daninhas.

5. IMPLANTAÇÃO DA CULTURA
5.1. Localização

5.2. Identificação do talhão
5.3. Espaçamentos
5.4. Cultivar

5.5. Sistema de Plantio

5.1.1. Realizar rotação de cultura por no mínimo três anos com culturas não hospedeiras de 5.1.4. Plantar em áreas com exposição norte.
patógenos do tomate ou deixar a terra em descanso.
5.1.5. Evitar áreas localizadas em condições adversas às neces5.1.2.Observar e respeitar as condições de aptidão edafo-climáticas.
sidades específicas de cultivares.
5.1.3. Ter água disponível e de qualidade comprovada por análise qualitativa.
5.1.6. Evitar áreas sujeitas à neblina
5.1.7. Evitar culturas hospedeiras de patógenos e pragas, adjacentes à de tomate.
5.1.8. Manter o registro das áreas com histórico de plantio de
solanáceas.
5.2.1. Identificar os talhões para registro de informações da Produção Integrada, cada um com
a mesma variedade, idade e tratos culturais.
5.3.1. Utilizar espaçamentos conforme recomendação técnica.
5.3.2.Adequar a densidade de plantas às características de enfolhamento da cultivar como requisito para o controle de pragas,
aumento da produtividade e da qualidade dos frutos.
5.4.1. Utilizar cultivares recomendadas para cada região.
5.4.3. Usar cultivares resistentes ou tolerantes as principais pra5.4.2. Utilizar técnica de enxertia, usando porta-enxertos de cultivares resistente à murchadeira, gas.
em áreas com histórico desta praga.
5.4.4. Observar através de testes preliminares as condições de
produtividade, resistência às pragas e adaptabilidade para subsidiar
plantios.
5.5.1. Orientar as linhas de plantio no sentido Leste-Oeste.
5.5.2. Utilizar o sistema de plantio direto sobre cobertura vegetal.

5.1.9. Utilizar áreas com histórico de
murchadeira (Ralstonia sp.), para o plantio de pé franco, ou sem drenagem adequada.

6. NUTRIÇÃO DE PLANTAS
6.1. Fertilização e fertirrigação

6.1.1. Analisar o solo conforme recomendação oficial para quantificar a necessidade do corretivo
de acidez (pH) e necessidade de adubação.

6.1.4. Usar fosfatos naturais em solos
com pH maior que seis.
6.1.5. Aplicar nutrientes sem comprovada
necessidade.

6.1.2. Corrigir e adubar o solo com base na recomendação oficial.
6.1.3. Adotar práticas culturais que evitem perda de nutrientes por lixiviação e erosão.
6.2. Escolha de corretivos e fertilizan- 6.2.1. Escolher corretivos e fertilizantes com base no custo e benefício do nutriente, que 6.2.2.Utilizar adubação orgânica compostada em substituição par- 6.2.3. Utilizar fontes de nutrientes de orites
atendam às necessidades, conforme recomendação.
cial à adubação química desde que, indicado por cálculo de equi- gem industrial ou de resíduos urbanos
valência de teores de nutrientes.
sem a prévia
análise de metais pesados e sem higienização.

7. MANEJO DO SOLO, DA COBERTURA E DE PLANTAS DANINHAS
7.1. Manejo do Solo

7.1.1.Adotar técnicas mecânicas de conservação do solo com plantios em nível.
7.1.2. Proteger as estradas internas das propriedades da erosão.

7.2. Manejo de cobertura do solo

7.2.1. Fazer o controle de plantas daninhas com o uso de cobertura
vegetal na entressafra.
7.2.2. Não usar dessecante (herbicida) para o manejo da cobertura
verde.
7.2.3. Uso de cobertura vegetal para o plantio direto do tomate.
7.2.4. Promover a melhoria das características biológicas do solo
pelo uso de estercos animais e composto orgânico.
7.3.1. Controlar as plantas daninhas nas fileiras, a partir do plantio visando a preservação da 7.3.5. Manter as entrelinhas roçadas evitando contato da planta
produtividade e fitossanidade da cultura.
daninha com as folhas baixeiras do tomate.
7.3.2. Utilizar controle químico ou mecânico de plantas daninhas na linha de plantio.
7.3.6. Ter cuidado para evitar ferimento às plantas de tomate nestas
operações.
7.3.3. Utilizar herbicidas apenas em casos que técnicas mecânicas forem insuficientes.
7.3.7. Evitar o uso de herbicidas durante a época de colheita
7.3.4. Utilizar somente herbicidas registrados.
devido a possíveis resíduos em frutos.
7.3.8. Usar estratégias que minimize o uso de herbicidas mais
tóxicos, através de aplicações direcionadas a plantas invasoras
mais agressivas.
7.3.9. Manutenção do controle das plantas daninhas durante todo o
ciclo para favorecer o controle de agentes fitopatogênicos, além de
pragas.

7.3. Controle de plantas daninhas

8. IRRIGAÇÃO
8.1. Sistema de irrigação

8.1.1. Utilizar técnicas de irrigação que promovam maior eficiência do uso da água.
8.1.2. Realizar análise qualitativa nas auditorias.
8.1.3. Administrar a quantidade em função do balanço hídrico, capacidade de retenção do solo
e da demanda da cultura.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016111400027

8.1.4. Utilizar fertirrigação, conforme requisitos da cultura.

8.1.5. Utilizar água para irrigação que
não atenda os padrões de qualidade da
água conforme
legislação vigente.
8.1.6. Utilizar agrotóxicos via água de irrigação.
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9. MANEJO DA PARTE AÉREA
9.1. Sistema de condução
9.2. Tutoramento
9.3. Desbrota

9.4. Desfolha
9.5. Poda apical

9.1.1. Executar a condução objetivando plantas com porte adequado às facilidades de manejo.
9.2.1. Usar tutores novos ou tratados com hipoclorito de sódio um por cento ou outro agen- 9.2.2. Utilizar o tutoramento vertical de plantas.
9.2.4. Reutilizar tutores sem tratamento.
te sanitizante registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
9.2.3. Fazer o amarrio a cada emissão de inflorescência conforme
a cultivar e sistema de condução.
9.3.1. Proceder à desbrota para o equilíbrio entre a atividade vegetativa e a produção re- 9.3.3. Realizar desbota uma ou duas vezes por semana evitando
gular.
que os brotos cresçam mais que dez centímetros.
9.3.2. Retirar as plantas com virose (rouging).
9.3.4. Realizar tratamento dirigido com cúprico após a desbrota.
9.3.5. Não realizar desbrota em dias de chuva ou em períodos de
orvalho.
9.3.6. Evitar desbrota com as unhas.
9.4.1. Erradicar folhas baixeiras no início da infecção por bacteriose.
9.4.3. Eliminar as folhas abaixo do último cacho colhido quando
9.4.2. Manter entre três e cinco centímetros do pecíolo das folhas eliminadas.
estas entrarem em senescência.
9.5.1. Realizar a poda apical mantendo cinco a sete cachos por
haste.
9.5.2. Retirar o ápice da planta mantendo duas a três folhas acima
do último cacho.

10. PROTEÇÃO INTEGRADA DA PLANTA
10.1. Controle de pragas

10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
através

Utilizar as técnicas preconizadas no Manejo Integrado de Pragas.
Priorizar o uso de métodos naturais, biológicos e culturais.
A incidência de pragas deve ser periodicamente avaliada e registrada,
de monitoramento.

10.1.6. Utilizar inseticidas seletivos, a fim de favorecer o estabelecimento de inimigos naturais, proteger o ambiente e o aplicador.
10.1.7. Possuir estação de aviso fitossanitário necessária
ao monitoramento ou fazer uso de informações existentes na região das condições agroclimáticas para o manejo de pragas.

10.1.4. Eliminar os restos culturais, após a última colheita de cada talhão, conforme legislação
em vigor.
10.1.5. Fazer rotação de princípios ativos de agrotóxicos, para evitar a resistência de pragas.
10.2. Agrotóxicos
10.2.1. Utilizar produtos registrados, mediante receituário agronômico, conforme legislação
vigente.
10.2.2.Utilizar sistemas adequados de amostragem e diagnóstico para tomada de decisões em
função dos níveis definidos para intervenção conforme normas
técnicas.
10.2.3. Utilizar os indicadores de monitoramento (nível de controle) de pragas para definir a
necessidade de aplicação de agrotóxicos, conforme normas
técnicas.
10.2.4. As doses de aplicação devem obedecer às recomendações técnicas.
10.3. Equipamentos de aplicação de 10.3.1. Proceder à manutenção periódica de máquinas, equipamentos e Equipamentos de Proagrotóxicos
teção Individuais (EPIs) e uma inspeção anual no início do ciclo.
10.3.2. Utilização de equipamentos, utensílios, trajes e os demais requisitos de proteção (EPIs)
pelos operadores, conforme legislação vigente.

10.2.5. Evitar uso de piretróides.
10.2.6. Proceder ao tratamento direcionado especificamente aos
locais onde as pragas iniciam os danos.
10.2.7. Priorizar o uso de produtos com classificação pouco tóxicos e medianamente tóxicos e evitar o uso de produtos extremamente tóxicos ou altamente tóxicos.
10.2.8. Utilizar informações geradas em Estações de Avisos para
orientar os procedimentos sobre tratamentos com agrotóxicos.
10.3.3. Usar equipamentos não regulados
e com defeitos mecânicos, vazamentos ou
que apresentem falhas que comprometam
a eficiência dos agrotóxicos, a saúde do
aplicador e o meio ambiente.
10.4.4.Proceder à manipulação e aplicação de agrotóxicos na presença de crianças e pessoas não protegidas no local.

10.4. Preparo de calda e aplicação de 10.4.1. Obedecer às recomendações técnicas sobre manipulação e uso de produtos e operação
agrotóxicos
de equipamentos, conforme legislação vigente.
10.4.2. Possuir local apropriado para preparo de calda, abastecimento e lavagem de equipamentos de pulverização conforme legislação vigente.
10.4.3. Respeitar o período de reentrada na lavoura tratada.

10.4.5. Lavar os equipamentos de pulverização em fontes naturais de água.
10.4.6. Permanência de objetos pessoais e
de alimentação dentro da lavoura.
10.5. Armazenamento e destino de em- 10.5.1. Fazer a tríplice lavagem em local apropriado afastado de áreas de circulação e fontes 10.5.6. Colaborar na organização de centros regionais de reco- 10.5.7.Abandonar embalagens e restos de
balagens de agrotóxicos
naturais de água.
lhimento de embalagens para o seu devido tratamento, em con- materiais fitossanitários na área de pro10.5.2. Devolver as embalagens usadas conforme a legislação.
junto com prefeituras, secretarias de agricultura e associações de dução.
produtores e distribuidores.
10.5.3. Possuir depósito apropriado para armazenamento de agrotóxicos conforme a legislação
10.5.8. Estocar agrotóxicos sem obedecer
vigente.
às normas de segurança.
10.5.4. Manter registro da movimentação de estoque para fins do processo de rastreabilidade.
10.5.5.Dispor de local apropriado para abastecimento e lavagem de equipamentos de pulverização.

11. COLHEITA E PÓS-COLHEITA
11.1. Técnicas de colheita e processa- 11.1.1.Colher o fruto de forma cuidadosa.
11.1.8. Transportar os frutos colhidos para a empacotadora no 11.1.9. Manter ou misturar frutos da Promento
11.1.2. Proceder à higienização de caixas de colheita, local de trabalho e de trabalhadores.
mesmo dia da colheita.
dução Integrada em conjunto com as de
11.1.3. Proteger os frutos colhidos das intempéries.
outros sistemas de produção sem a
11.1.4. Proceder à higienização de equipamentos.
devida identificação.
11.1.5. Implantar o sistema de boas práticas de colheita e pós-colheita.
11.1.6. Proceder à pré-seleção do fruto durante a colheita.
11.1.7. Realizar tratamentos fitossanitários somente mediante receituário agronômico.
11.2. Embalagem e etiquetagem
11.2.1. Proceder à identificação do produto conforme legislação vigente.
11.2.3. Proceder à adaptação ao processo de paletização.
11.2.4. Reutilizar caixas sem higieniza11.2.2. Utilizar caixas de papelão e plástica.
ção.
11.3. Transporte e armazenagem
11.3.1. Separar e identificar devidamente os frutos do sistema de Produção Integrada de
Tomate Tutorado, quando transportado em conjunto com outro sistema de produção.
11.3.2. Realizar o transporte em veículos e equipamentos higienizado.
11.4. Logística
11.4.1. Utilizar métodos, técnicas e processos de logística que assegurem a qualidade do
tomate, desde a área de produção até a expedição.

12. ANÁLISE DE RESÍDUOS
12.1. Amostragem para análise de resí- 12.1.1. A amostragem dos frutos para análise de resíduos deve ser feita nos campos de cultivo,
duos em frutos
seguindo a metodologia indicada pelo, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em
vigor.
12.1.2. A quantidade a ser amostrada será um quilograma de frutos com um mínimo de dez
unidades (amostra composta).

12.1.3. Comercializar frutos com níveis de
resíduos acima do permitido na legislação vigente.

13. LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
13.1. Legislação trabalhista

13.1.1. Apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão competente do cumprimento
da legislação trabalhista

14. PROCESSOS DE EMBALAGEM
14.1. Higienização
14.2. Classificação do Produto

14.1.1. Proceder à higienização dos equipamentos classificadora.
14.2.1. Classificar e embalar frutos de tomate de acordo com a legislação vigente.

14.1.2. Proceder a lavagem dos frutos.

15. REGISTRO DE INFORMAÇÕES E RASTREABILIDADE
15.1. Documentação de campo

15.1.1. Instituir cadernos de campo para o registro de dados sobre o manejo do tomateiro desde
a fase de plantio até a fase de comercialização (embalagem) e demais dados necessários à
adequada gestão da Produção Integrada.
15.2. Documentação de colheita e pós- 15.2.1. Manter informações atualizadas por talhão, no caderno de campo, sobre as etapas 15.2.2. Instituir o sistema informatizado de rastreabilidade.
colheita
ocorridas na colheita e pós-colheita.
15.2.3. Utilizar etiquetas coloridas ou outros sistemas que permitam uma rápida e única identificação de caixas de diferentes
parcelas.
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16. CERTIFICAÇÃO
16.1. Auditoria

16.2. Certificação em grupo

16.1.1. Solicitar a adesão e a auditoria externa inicial após, pelo menos, três meses de aplicação das normas da Produção Integrada de Tomate Tutorado, devendo o Organismo de
Certificação de Produto dispor de membro na equipe de auditora
capacitado em curso conceitual sobre PI-Brasil, com carga horária mínima de oito horas e
periodicidade de cinco anos, e curso teórico-prático no processo produtivo de Tomate Tutorado, com carga horária mínima de vinte horas e periodicidade de três anos, ambos conforme ementa.
16.1.2. Realizar anualmente uma auditoria externa de manutenção na cultura do tomate em
qualquer fase do ciclo.
16.1.3. Permitir a auditoria externa na propriedade em qualquer época.
16.2.1. Auditar os campos de produção de tomate, em caso de certificação em grupo (associação de produtores), seguindo os critérios abaixo:
Nº de campos de produção por grupo
% mínimo de campos a serem auditadas
2-5
100%
6-10
60%
11- 30
40%
Acima de 30
20%
16.2.2. Selecionar, ao acaso, as propriedades a serem auditadas, de modo a permitir que
todas sejam inspecionadas no prazo máximo de cinco anos.

17. ASSISTÊNCIA TÉCNICA
17.1. Assistência Técnica

17.1.1. Manter assistência técnica treinada, conforme requisitos específicos para a Produção
Integrada.
17.1.2. Realizar assistência técnica na propriedade, contemplando as distintas etapas do processo de certificação, ou seja, produção, colheita, pós-colheita, de forma que:
17.1.2.1. Sejam programadas em função dos pontos e momentos críticos de cada atividade e
efetuadas por pessoas independentes a tais tarefas.
17.1.2.2. Tenham seus resultados registrados em caderno de campo, e as ações corretivas, se
necessárias, implementadas.

PORTARIA No 231, DE 31 DE OUTUBRO DE 2016
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o
Processo nº 21000.053102/2016-73, resolve:
Art. 1º A atuação dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários e servidores do Plano de Carreira de Técnico e Auxiliar de
Fiscalização Federal Agropecuária se dará, preferencialmente, no âmbito da Secretaria de Defesa Agropecuária, das Divisões de Defesa
Agropecuária das Superintendências Federais de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, do Sistema de Vigilância Internacional Agropecuária e dos Laboratórios Nacionais Agropecuários, órgãos da Instância Central e Superior do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.
Art. 2º Os Secretários do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, no âmbito de suas competências, deverão propor ao
Secretário Executivo a lotação para o exercício dos servidores das
carreiras elencadas no Art. 1º.
§ 1º A operacionalização das alterações de exercício continuará sob responsabilidade da Coordenação-Geral de Administração
de Pessoal.
§ 2º O Comitê Executivo de Gestão da SDA que trata a
portaria nº 157, de 24 de agosto de 2016, deverá subsidiar o Secretário de Defesa Agropecuária sobre este tema, no âmbito da Secretaria de Defesa Agropecuária.
Art. 3º Ficam estabelecidas no âmbito da Secretaria de Defesa Agropecuária as Unidades Técnicas Virtuais de Defesa Agropecuária - UTVDA.
§ 1º As Unidades Técnicas Virtuais de Defesa Agropecuária
- UTVDA, serão instaladas por ato do Secretário de Defesa Agropecuária e atuarão como unidades técnico-operacional virtuais das
Unidades da SDA, atuando somente em temas de responsabilidade
das Unidades Centrais.
§ 2º A solicitação de instalação de Unidade Técnica Virtual
de Defesa Agropecuária, será previamente apresentada pelo Diretor
de Departamento ao Secretário de Defesa Agropecuária, com as justificativas técnicas e pré-identificação do pessoal necessário, incluindo os termos de referência de cada técnico a ser recrutado para atuar
na UTVDA, assegurando que as atividades propostas sejam compatíveis com o trabalho remoto e os sistemas informáticos necessários
ao desempenho das atividades propostas.
§ 3º Os técnicos selecionados para atuar nestas unidades
serão lotados funcionalmente na Unidade da SDA responsável pela
UTVDA, e permanecerão fisicamente nas unidades atuais. A lotação
na SDA permitirá que o funcionário atue através do SEI como membro integrante das equipes da Unidade Central. A equipe de uma
UTVDA poderá estar fisicamente em um só local, ou distribuída em
várias unidades da federação.
§ 4º A transferência dos técnicos das unidades atuais para a
SDA se dará mediante proposta do Secretário de Defesa Agropecuária, referendado pelos Superintendentes Federais de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, através de ato do Secretário Executivo.
§ 5º A Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento onde estiver fisicamente os técnicos designados para
as UTVDAs deverá dar todo o suporte técnico e logístico necessário
para a execução das atividades designadas, além de apoiar as demandas relacionadas à administração de pessoas.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BLAIRO MAGGI

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DE INSUMOS AGRÍCOLAS
COORDENAÇÃO-GERAL DE AGROTÓXICOS E AFINS
ATO Nº 62, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016
1. De acordo com o Artigo 22§ 2º, Inciso I, do Decreto 4074,
de 04 de janeiro de 2002, foi aprovada pelos órgãos federais de
registro a alteração da composição quali-quantitativa do produto Sempra registro nº 7594, conforme processo nº 21000.002277/2010-27.
2. De acordo com o Artigo 22§ 2º, Inciso I, do Decreto 4074,
de 04 de janeiro de 2002, foi aprovada pelos órgãos federais de
registro a alteração da composição quali-quantitativa do produto Soyvance Pre registro nº 08298, conforme processo nº
21000.008126/2012-44.
3. De acordo com o Artigo 22§ 2º, Inciso I, do Decreto 4074,
de 04 de janeiro de 2002, foi aprovada pelos órgãos federais de
registro a alteração da composição quali-quantitativa do produto Radan registro nº 05609, conforme processo nº 21000.005414/2011-66.
4. De acordo com o Artigo 22§ 2º, Inciso I, do Decreto 4074,
de 04 de janeiro de 2002, foi aprovada pelos órgãos federais de registro
a alteração da composição quali-quantitativa do produto Talisman registro nº 018107, conforme processo nº 21000.008649/2011-18.
5. De acordo com o Artigo 22§ 2º, Inciso I, do Decreto 4074,
de 04 de janeiro de 2002, foi aprovada pelos órgãos federais de
registro a alteração da composição quali-quantitativa do produto Abamit registro nº 11209, conforme processo nº 21000.009580/2011-31.
6. De acordo com o Artigo 22§ 2º, Inciso I, do Decreto 4074,
de 04 de janeiro de 2002, foi aprovada pelos órgãos federais de
registro a alteração da composição quali-quantitativa do produto Fungicarb 500 SC registro nº 09308, conforme processo nº
21000.011496/2011-88.
7. De acordo com o Artigo 22§ 2º, Inciso I, do Decreto 4074,
de 04 de janeiro de 2002, foi aprovada a inclusão do fabricante Fine
Organics Limited- Seal Sands, Middlesbrough - Teesside, TS2 1UBReino Unido, no produto Maxim Técnico registro nº 05897.
8. De acordo com o Artigo 22§ 2º, Inciso I, do Decreto 4074,
de 04 de janeiro de 2002, foi aprovada a inclusão dos formuladores
Nortox S.A.- Arapongas / PR e Ouro Fino Química Ltda - Uberaba/MG, no produto Talstar 100 EC registro nº 1578899.
9. De acordo com o Artigo 22§ 2º , Inciso I, do Decreto
4074, de 04 de janeiro de 2002, foi aprovada a inclusão dos formuladores Tagma Brasil Indústria e Comércio de Produtos Químicos
Ltda - Paulínia / SP, Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química
e Agropecuária S.A- Salto de Pirapora / SP, Chemtura Indústria Química do Brasil Ltda- Rio Claro /SP, Ouro Fino Química Ltda Uberaba / MG e Sipcam Nichino Brasil S.A.-Uberaba / MG, no
produto Apache 100 GR registro nº 19607.
10. De acordo com o Artigo 22§ 2º , Inciso I, do Decreto
4074, de 04 de janeiro de 2002, foi aprovada a inclusão do formulador AMVAC Chemical Corporation - 12650 C HWY.43, 36505
Axis, Alabama, EUA, no produto Counter 150 G registro nº 01098.
11. De acordo com o Artigo 22§ 2º , Inciso I, do Decreto
4074, de 04 de janeiro de 2002, foi aprovada pelos órgãos federais de
registro a alteração da composição quali-quantitativa do produto Acefato Técnico Cheminova registro nº 00503, conforme processo nº
21000.001679/2014-38.
12. De acordo com o Decreto 4074, de 04 de janeiro de
2002, foi autorizado a empresa Proventis Lifescience Defensivos
Agrícolas Ltda- CNPJ nº 14.497.712/0001-72 , a importar os produtos: 2,4-D Amina CCAB 806 SL registro nº 06615, Acetamiprid
CCAB 200 SP registro nº 10812, Carbendazim CCAB 500 SC registro nº 02409, Cipermetrina 250 EC CCAB registro nº 07612,
Clorimuron CCAB 250 WG registro nº01411, Glifosato CCAB 480
SL registro nº 16612, HZ-NPV CCAB registro nº07315, Imazetapir
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CCAB 106 SL registro nº 04713, Lambda Cialitrina CCAB 50 EC
registro nº 10210, Permetrin 384 EC CCAB registro nº09012 e Tebuconazole CCAB 200 EC registro nº09412.
13. De acordo com o Artigo 22§ 2º, Inciso I, do Decreto
4074, de 04 de janeiro de 2002, foi aprovada a inclusão dos formuladores Cerexagri BV.- Tankhoofd 10 3196 KE VondelingenplaatRoterdã - Paises Baixos, Compañia Cibeles S.A- Ruta 74, km 26Joaquín Suárez, Canelones- Uruguai, Hubei Sanonda Co., Ltd - 93
East Beijing Road, 434001 Jingzhou, Hubei- China, Iprochem (Tianmen) Company Limited - Nº 3. Yanhe Road, Yuekou Town TianmenHubei- China, Jiangsu Changlong Chemicals Co., Ltd- Nº 1229
Changjiang North Road, New District of Changzhou 213033 Changzhou- Jiangsu - China, Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Co.,
Ltd- North Area of Dongsha Chemzone 215600 Zhangjiagang-Jiangsu- China, Meghmani Organics Limited - Unit IV Plot Nº 22/2
G.I.D.C. Industrial Estate- Village- Panoli, Dist. Bharuch 395 116
Ankleshwar- Gujarat - Índia, Ningbo Sunjoy Agroscience Co., Ltd Beihai Road, Nº1165, Ningbo Chemical Industry Zone, Xiepu Town,
Dist. Zenhai 315040 Ningbo, Zhejiang - China, Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd- Binhai Economic Development Area
262737 Weifang- Shandong - China, Shijiazhuang Richem Co., Ltd Nº 01 Xingwang Road, Biological Industrial Park, Zhaoxian Shijiazhuang- Hebei - China, Sulphur Mills Limited - Plot. Nº
1905/1928/29/30, G.I.D.C., Panoli Industrial Area, Dist: BharuchAnkleshwar- Gujarat- Índia, Sulphur Mills Limited - Plot. N º 1904,
A-18/18, G.I. D.C. Panoli Industrial Area, Dist. Bharuch- Ankleshwar- Gujarat - Índia, Sulphur Mills Limited - Plot Nº
230/231/232, G.I.D.C., Panoli, Dist. Bharuch - Gujarat- Índia, Uniphos Colombia Plant Limited- Via 40, Nº 85-85 Barranquilla, Atlântico- Colombia, UPL Argentina S.A- Ruta Nacional 3, km 92 Abbott,
Buenos Aires - Argentina, UPL Limited - 117, G.I.D.C., Dist. Bharuch 393 002 Ankleshwar, Gujarat- Índia, UPL Limited - Plot Nº 750,
G.I.D.C., P.B. Nº 9, Dist. Bharuch 393 110 Jhagadia, Gujarat-Índia ,
UPL Limited -3101/2, G.I.D.C., Dist. Bharuch 393002 Ankleshwar Gujarat - Índia, UPL Limited 3405/6, G.I.D.C., Dist. Bharuch
3930002 Ankleshwar, Gujarat - Índia, UPL Limited - I.G.C, SIDCO,
Samba Phase I, 184 121 Samba, Jammu &Kashmir, Índia, UPL Limited - 3-11, G.I.D.C., Dist. Valsad 396195 Vapi, Gujarat- Índia, UPL
Vietnam Co., Ltd. - Amata Road, Long Binh Industrial Park (Amata)
Bien Hoa, Dong Nai- Vietnã, Yongnong Biosciences Co., Ltd - Nº 3,
Weiqi Road (East), Hangzhou Gulf Fine Chemical Zone 312369
Shangyu, Zhejiang - China, no produto Dez registro nº05009.
14. De acordo com o Decreto 4074 de 04 de janeiro de 2002,
autorizamos a empresa FMC Química do Brasil Ltda - CNPJ nº
04.136.367/0005-11 Uberaba / MG, a importar o produto Tebutiurom
Técnico Consagro registro nº 13414, uma vez que a mesma consta
como formuladora no produto Boral Full registro nº 12916.
15. De acordo com o Artigo 22§ 2º , Inciso I, do Decreto
4074, de 04 de janeiro de 2002, no produto no produto Glider 720 SC
registro nº 0615, foi aprovada alterações nas recomendações de uso
do produto com a inclusão das culturas de Banana para o controle de
Mal-de-Sigatoka (Mycosphaerella musicola) , Berinjela para o controle Podridão-de-ascochyta (Phoma exigua var. exigua), Cebola para
o controle de Mancha-púrpura ( Alternaria porri) e Míldio ( Peronospora destructor), Cenoura para o controle de Mancha-de alternaria ( Alternaria dauci ), Mamão para o controle de Varíola
(Asperisporium caricae), Melancia para o controle Mildio ( Pseudoperonospora cubensis ), Pepino para o controle de Míldio (Pseudoperonospora cubensis), Rosa para o controle de Mancha-negra (Diplocarpon rosae ), Soja para o controle de Mildio (Peronospora
manshurica) e Mancha-parda ( Septoria glycines) e Uva para o controle de Pinta-preta (Alternaria solani), Mofo-cinzento (Botrytis cinerea), Antracnose ( Colletotrichum gloeosporioides ), Antracnose (
Elsinoe ampelina) e Mildio ( Plasmopara viticola) ; Inclusão dos
alvos biológicos Phoma arachidicola e Sphaceloma arachidis na cultura do amendoim.
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