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Roteiro de Verificação de Autoavaliação da Conformidade Orgânica
Produção Primaria Animal, Vegetal e Insumos no período de quarentena do Coronavírus
Este questionário será usado de
forma extraordinária de acordo com ofício
n°15/2020/CPO/DTEC/SDA/MAPA de 14/04/20, neste período de quarentena, para atender as exigências mínimas no atendimento à Legislação de Orgânicos vigente, visando a emissão de novos
certificados.

Nome do(a) titular da família: Maico Weiss
Nome do responsável pelo preenchimento: Maico Weiss
( ) Produção Primária Animal
Escopo(s): (X ) Produção Primária Vegetal
tes
()
Processamento de Produtos de Origem Vegetal
()
Processamento de Produtos de Origem Animal

( ) Insumos/semen-

1) Em relação a participação, como a família tem se inserido nas reuniões de grupo, do núcleo e

participado de todos os processos coletivos propostos?
Sim, participamos de todas as reuniões
2) Se sua unidade está em conversão, relate quais ações tem realizado para avançar no processo e

minimizar as contaminação entre as áreas.
Nõa está em conversão
3) Relatar as observações apontadas pela Comissão de Ética na vistoria anterior, que foi registrada

em Ata. E quais as práticas adotadas em relação às observações apontadas.
Foi pedida mais uma barreira na parte de cima do terreno na divisa com o vizinho, onde
nõa tem lavoura. Foi feita.

4) Em relação ao solo, relate a condição do mesmo em sua unidade de produção.

O solo está em boas condições. Entre as safras planto milheto, ervilhaca e outros adubações verdes.
5) Se houverem animais em sua unidade de produção, qual a condição alimentar, sanitária e de bem

estar dos mesmos.
Não tem
6) Com relação aos cultivos vegetais, relate quais são as principais produções, se há ataque de inse-

tos ou doenças e que estratégias tem utilizado para minimizar os danos e também avalie a utilização das sementes e mudas dos cultivos e como a família tem agido perante a compra de sementes
convencionais.
- relate também sobre a utilização de maquinários, quais e em que circunstâncias
Verduras é a principal produção.
Os ataques de fungos, piolhos, pulgão e requeima. São trados com nem, roxil e bordatec, todos com certificação.
Compramos em viveiros e este ano estou fazendo muda de cebola
Máquina da prefeitura uma ou duas por ano para virara a terra
6 -Descreva como procede em relação a proteção e utilização das águas, destinos após uso e também do lixo gerado na unidade de produção.
Água de nascente e de arroio protegidos. É a água de consumo da comunidade.
A casa da família está abaixo da lavoura e temos para a casa, fossas e sumidouros
7) Como estão as barreiras de proteção nas divisas ou entre cultivos? Elas são eficientes?

Sim, acredito que sim
8) A unidade de produção está em dia com a documentação necessária para a certificação? Como

está o preenchimento do caderno de campo?
Sim. O caderno de campo está em dia.
9) Façam uma avaliação em família se sua unidade de produção atende as normas da produção

orgânica descrevendo aqui esta avaliação e a partir de seu olhar qual grau de conformidade atual,
considerando o seu escopo(s) certificado(s).
Nós achamos que a unidade atende todas as normas da produção orgânica. Consideramos
que estamos em um grau bem elevado de conformidade

Nós, abaixo assinados, afirmamos que as informações respondidas neste roteiro são verdadeiras e estão de acordo com a legislação de produção orgânica que nos comprometemos.
Local: Taquaras, Rancho Queimado
UF SC

Data: 30 / 04 / 2021

Assinatura dos membros da família:

