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SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO IBD

O selo da certificadora significa:

1. Que o produto é cultivado sem substâncias 
químicas nem transgênicas;

2. Respeita as leis sanitária, ambiental e trabalhista 
nacionais;

3. Atende às seguintes normas:
• Normas IBD 
• Lei 10.831 do Brasil.



AS NORMAS DA AGRICULTURA ORGÂNICA

Também falam também sobre:

- A proteção do solo e da água. Os recursos hídricos devem 
ser cuidados para que não haja depredação e exploração 
excessiva. A qualidade da água deve ser preservada.

- Todo lixo existente ou produzido na propriedade deve ir 
para locais adequados, evitando a contaminação do 
ambiente.



E AINDA ... 

- O conceito Orgânico inclui os aspectos humanos. A 
Agricultura Orgânica deve ser ecologicamente sustentável, 
economicamente viável e socialmente justa.

- As produções orgânicas devem atender às convenções e 
protocolos nacionais e internacionais de garantias dos 
direitos dos trabalhadores, das populações tradicionais e 
indígenas, e das crianças.

- Os funcionários e suas famílias devem ter acesso a água 
potável, alimento, educação, transporte e serviços 
sanitários



CERTIFICAÇÃO e CONSULTORIA

A certificadora não pode fazer consultoria.

Antes da certificadora entrar no processo, a consultoria
deve verificar e trabalhar:

A VIABILIDADE ECONÔMICA DE QUEM QUER SE 
CERTIFICAR:
- As possibilidades de mercado;
- A sustentabilidade do negócio;
- O desenvolvimento dos produtos.
A ORGANIZAÇÃO E A CONTABILIDADE DO PRODUTOR
- Se está em dia com impostos e obrigações 
trabalhistas;
- Como estão os registros da produção e da 
comercialização.



VANTAGENS DE PRODUZIR ORGÂNICOS

- O preço para o produtor é maior e ele está debaixo de 
um “guarda-chuva” - associações e certificadoras;

- É um mercado que cresce sem parar, apesar da crise;

- Os produtos são cultivados sem agrotóxicos (Anvisa), e 
isso é cada vez mais importante para o consumidor;

- Os produtos têm mais fibras e outras diversas vantagens 
para a saúde;

- O planeta Terra é o grande beneficiário (não poluição, 
manutenção da biodiversidade e melhora do aquecimento 
global – proibição de queimadas, obrigação da 
manutenção de áreas verdes, tecnologias brandas.



CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA

O IBD certifica mais de 4.000 produtores, com mais 
de cem tipos de produtos, de hortaliças a grandes 
plantações de grãos, alimentos in natura e 
industrializados como café, açúcar, laticínios e 
doces, usinas, algodão e outras fibras, 
cosméticos, sucos de frutas e vinhos.

Veja no site www.ibd.com.br as normas brasileiras 
e as normas do IBD para produção orgânica.



Mais informações:

jp.santiago@terra.com.br

www.ibd.com.br

Tel (14)3882-5066



OBRIGADO!


