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Roteiro de Verificação e Avaliação 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: Vanessa Plein Arenhardt
Nome do responsável pelo preenchimento: Vanessa Plein Arenhardt
( ) Produção Primária Animal
Escopo(s): (X ) Produção Primária Vegetal
mos/sementes
()
Processamento de Produtos de Origem Vegetal
()
Processamento de Produtos de Origem Animal

( ) Insu-

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?
Família participa das reuniões mensais do grupo. Não faz parte do grupo de verificadores nem da
coordenação.

2) Se sua unidade está em conversão, relate quais ações tem realizado para avançar no processo e

minimizar as contaminação entre as áreas.
Área já está consolidada, certificada há 5 anos.

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

Na área do pomar apenas é realizada a capina de coroamento, mantendo-se a vegetação de cobertura de solo apenas com roçadas, o solo não sofre revolvimento. O solo está em boas condições e
sempre que necessário, corrige-se a acidez utilizando calcário e a fertilidade com uso de estercos e
fertilizantes orgânicos certificados.
4) Se houverem animais em sua unidade de produção, qual a condição alimentar, sanitária e de

bem estar dos mesmos.
Temos cães de estimação, galinhas e cabras. Estes animais tem local adequado para receber
alimentação, água e permanecerem durante à noite. Durante o dia permanecem soltos no quintal
de casa. Estes animais não acessam a área de produção, que fica em outro terreno.

5) Com relação aos cultivos vegetais, relate quais são as principais produções, se há ataque de in-

setos 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.
Produção vegetal: Morango, tomate e demais olericolas são cultivados em sacolas ou vasos nas estufas, não utiliza-se a forma tradicional de cultivo em solo. No pomar não há revolvimento do solo,
apenas capina de coroamento e roçada de plantas espontâneas. Algumas sementes de olerícolas, a
nossa Cooperativa de produtores orgânicos, já disponibiliza sem tratamento químico de sementes.
As mudas de morango e tomate são convencionais. Para minimizar o ataque de insetos e doenças,
procura-se manter as plantas saudáveis e nutridas. Havendo algum dano econômico, utiliza-se controle biológico como fungos, bactérias, insetos e ácaros predadores, iscas naturais e extratos de
plantas.

6 -Descreva como procede em relação a proteção e utilização das águas, destinos após uso e também do lixo gerado na unidade de produção.
A água utilizada vem de fonte protegida da mata e é utilizada de forma racional. Fica acondicionada
em caixa d’água para consumo das famílias e irrigação. A água das casas vai para fossa séptica. O
resíduo orgânico é compostado em minhocários e o resíduo reciclável é coletado pelo centro de triagem.
6) Como estão as barreiras de proteção nas divisas ou entre cultivos? Elas são eficientes?

As barreiras foram implantadas, desenvolveram-se bem e são efetivas.

7) A unidade de produção está em dia com a documentação necessária para a certificação? Como

está o preenchimento do caderno de campo?
A documentação está em dia e o preenchimento do caderno de campo ocorre semanalmente.

8) 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).
A produção atende as normas dentro das possibilidades. No caso das mudas e sementes procuramos adquirir orgânicas ou pelo menos sem tratamento químico. Mudas de morango não encontramos sem que sejam convencionais.

Local: Rancho Queimado
UF SC

Data:26 /04 /2021

Assinatura dos membros da família:

