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1. Introdução  
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Este estudo tem como objetivo principal identificar as barreiras sanitárias e fitossanitárias 
estabelecidas pelos Estados Unidos na importação do açaí brasileiro. 

Em âmbito mundial, a Organização Mundial do Comércio (OMC) é responsável por estabele-
cer e implementar as regras e normas que regulam o comércio em geral, bem como o fluxo 
internacional de produtos agropecuários. No que compete às normas sanitárias e fitossani-
tárias, essas são estabelecidas por meio do Acordo Sanitário e Fitossanitário (SPS).

Por conseguinte, faz-se importante verificar se os países têm seguido tais normas na determi-
nação de suas exigências nacionais de importação. Outrossim, é tendência dos países esta-
belecerem padrões de natureza sanitária unilateralmente, em detrimento daqueles já existentes 
junto à OMC. Tal fato cria barreiras e onera a adequação dos produtores e exportadores.

Nesse contexto, percebe-se que a competição, face à concorrência, tem sido crescente-
mente atrelada a fatores além dos custos, a exemplo da qualidade e inocuidade do produto, 
o que engloba diferenciais de embalagem, certificações, atendimento às exigências sanitá-
rias e fitossanitárias.

Sendo assim, poder-se-á identificar a viabilidade na exportação de açaí aos EUA, com vis-
tas a prospectar oportunidades de mercado internacional, bem como servir de referencial 
no planejamento e adequação das pequenas empresas produtoras de açaí e derivados, de 
acordo com as normas e exigências norte-americanas, visando torná-las aptas e competiti-
vas na exportação deste produto da região do nordeste brasileiro.

A pesquisa foi realizada em documentos divulgados em websites dos órgãos e institui-
ções norte-americanas e brasileiras que atuam na regulamentação e controle das ex-
portações e importações de ambos os países. Também foi feito contato direto via e-mail 
com funcionários dessas instituições, enriquecendo a confirmação das informações que 
compõem este trabalho.

Foram contatados Organismos Internacionais como OMC, Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura (FAO), International Trade Center (Intracen), instituições e ór-
gãos americanos, United States Department of Agriculture (USDA), Food and Drug Adminis-
tration (FDA), AMS  (Agricultural Marketing Service), International Plant Protection Convention 
(IPPC) e instituições e órgãos brasileiros Departamento de Sanidade Vegetal - DSV – do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), Instituto Brasileiro de Frutas (Ibraf), Secretária de Relações Internacionais 
do Agronegócio, Secretaria de Agricultura de Goiás, Secretaria de Agricultura do Pará e Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Além disso, também foram extraídas informações com empresas privadas, sejam exportado-
ras ou mesmo prestadoras de serviço para o segmento em questão, a exemplo de empresas 
certificadoras (IBD Certificações – Inspeções e Certificações Agropecuárias e Alimentícias). 
O estudo acrescenta informações sobre o processo de certificação para a exportação, que 
envolve diversos órgãos e entidades.
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Diante deste contexto, esse estudo pautou-se na pesquisa e constatação técnica das nor-
mas e exigências americanas para importação do açaí brasileiro, nas condições in natura, 
congelado e processado. E também acrescentou orientações sobre os procedimentos e 
medidas para as empresas adequarem-se às normas e exigências dos padrões de competi-
tividade internacionais, haja vista servir de bússola para produtores e empresários, atuantes 
no segmento de vegetais in natura e processados, orientando-os quanto às providências de 
ordem sanitárias e as demais barreiras ao comércio.

Ressalta-se que as informações desse estudo poderão sofrer modificações, em razão de 
normas legais, procedimentos ou outros elementos de influência.

Por fim, o documento também conta com importantes informações no anexo, que comple-
mentam a pesquisa e norteará com maior abrangência o planejamento para exportação. 
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2. fruto do açaí
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2.1. Informações gerais

Segundo informações extraídas no site da Wikipédia, o açaí (Euterpe oleracea), também é 
chamado de uaçaí, açaí-branco, açaizeiro, coqueiro-açaí, iuçara, juçara, palmiteiro, palmito, 
piná etucaniei, é uma palmeira que produz um fruto bacáceo de cor roxa, muito utilizado na 
confecção de refrescos.

O açaí é considerado um alimento fundamental na dieta dos nortistas do Brasil. Hoje em 
dia, é cultivado não só na região amazônica, mas em diversos outros estados brasileiros. Os 
estados do Amazonas e Pará, no Brasil, são os maiores produtores da fruta, sendo juntos 
responsáveis por mais de 85% da produção mundial. O açaí é considerado, por muitos, uma 
iguaria exótica, sendo apreciada em várias regiões do Brasil e do mundo.

O açaizeiro é semelhante à palmeira-juçara  (Euterpe edulis Mart.) da Mata Atlântica, dife-
renciando-se porque cada planta de juçara tem somente um caule, enquanto que os açaís 
crescem em touceiras. 

No que tange ao consumo, ele pode ser consumido na forma de bebidas funcionais, doces, 
geleias e sorvetes. Em grande parte do país, o açaí é preparado da polpa congelada batida 
com xarope de  guaraná, gerando uma pasta parecida com um sorvete, ocasionalmente 
adicionando frutas e cereais. 

Quanto aos benefícios, é muito apreciado por causa das propriedades estimulantes presentes 
no fruto, que são semelhantes às encontradas no café ou em bebidas energéticas. O açaí tam-
bém ajuda na eliminação de resíduos do corpo, garantindo saúde para seus consumidores.

O açaí é rico em antocianinas, que são pigmentos naturais que originam a sua cor e têm função 
antioxidante, protegendo o organismo contra o acúmulo de placas e depósito de gorduras, 
evitando doenças cardiovasculares; também é rico em fibras brutas, que beneficiam as funções 
intestinais; rico em minerais (macro e micronutrientes) importantes para o equilíbrio do organis-
mo; é considerado energético como o leite; além de saboroso e rico em gordura vegetal.

Informação nutricional

Açaí puro (valor nutritivo por 100g)16 17

água: 48,0 g resíduos totais: 1,58 g fibras: 16,9 g valor energético: 247 kcal
proteínas: 13 g lípidos: 17 g glícidos: 1,5 g açúcares simples: 1,5 g

oligoelementos
potássio: 932 mg magnésio: 174 mg fósforo: 124 mg cálcio: 286 mg
sódio: 56,4 mg zinco: 7 µg ferro: 1,5 µg cobre: 1,7 µg

vitaminas
vitamina C: 0,01 mg vitamina B1: 11,8 µg vitamina B2: 0,32 µg vitamina B3: 1738 µg
vitamina B5: 1389 µg vitamina B6: 257 µg vitamina B9: 0 µg vitamina B12: 0 µg
vitamina A: 146 UI retinol: 0 µg vitamina E: 2,07 µg vitamina K: 20 µg

Fonte: Wikipédia.org
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Mapa de oportunidades para uso do açaí

Fonte: Seicom/Pará

2.2. Classficação HTS
O foco deste estudo é identificar as exigências norte-americanas, portanto, foi considerado, 
para fins de pesquisa, o código Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTS); lem-
brando que sua estrutura é baseada no Sistema Harmonizado (HS).

É importante salientar que o fruto açaí ainda não conquistou uma classificação específica no 
Sistema Harmonizado, o que significa dizer que não possui um código SH, NCM, e mesmo 
HTS específico, ou seja, não tem classificação exclusiva.

08134090   Fruit nesi, dried, other than that of headings 0801 to 0806, and excluding mixtures (Begin 

Effect Date: 10/31/2012)

Frutas, não especificadas nem mencionadas anteriormente, secas, exceto as das posições 0801 

a 0806, e excluindo as misturas.

08119080   Fruit, nesi, frozen, whether or not previously steamed or boiled (Begin Effect Date: 

01/01/2013).

Frutas, não especificadas nem mencionadas anteriormente, congeladas, sendo ou não previamente 

cozidas no vapor ou fervidas.

20089790   Mixtures of fruit or other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, nesi 

(excluding tropical fruit salad) (Begin Effect Date: 01/01/2013)

Misturas de frutas ou outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas, não 

especificadas ou mencionadas anteriormente.
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20089980   Pulp of fruit nesi, and other edible parts of plants nesi, excluding mixtures, 

otherwise prepared or preserved, nesi (Begin Effect Date: 10/31/2012).

Pastas de frutas não mencionadas ou especificadas anteriormente, e outras partes comestíveis 

de plantas não mencionadas ou especificadas anteriormente, excluindo misturas, preparadas 

ou conservadas, não mencionadas ou especificadas anteriormente.

Fonte: http://dataweb.usitc.gov

2.3. Mercado do açaí
Os mercados nacional e internacional vêm apresentando alto padrão de exigência para o 
consumo de produtos do segmento de alimentos e bebidas, o que impulsiona as empresas 
a buscarem qualidade desde a produção ao processamento, resultado de certificações, 
por exemplo: Certificação de Segurança alimentar HACCP (APPCC); Certificação Orgânica 
(controle de produção, legalidade e rastreabilidade); Certificação Comércio Justo, Eco Social 
(Fair Trade), Certificação BRC (British Retail Consortium) Certificação orgânica IBD (USDA, 
NOP, EU, JAS), dentre outras.

Informações específicas da produção do açaí, nas versões in natura e processado, consu-
mo e perfil do consumidor, demanda mundial, entre outras, foram divulgadas nos boletins 
elaborados pelo Sebrae NA, “Boletim da Série Açaí”. Neste boletim, foram lançados dados 
estatísticos da produção nacional, exportação, consumo de vendas no principal mercado 
importador, os Estados Unidos. 

Na tabela abaixo, é apresentado um breve esboço do panorama das exportações de açaí 
entre 2009 e 2010.
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Alguns exemplos de produtos à base de açaí comercializados no Brasil e no mundo.

2.3.1. Exportadores brasileiros de açaí

A seguir, serão apresentados os contatos de alguns exportadores brasileiros de produtos à 
base de açaí, extraídos do site Catálogo de Exportadores Brasileiros da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) - http://www.brazil4export.com/. NOTA:

Razão Social: Bolthhouse do Brasil Ind. E Com. Frutas, Sucos e Polpas Ltda.

Endereço: Distr. Indl. de Icoa, S/N°, Setor A, Qd. 01
Cidade: Belém
Estado: PA
CEP: 66815-310
Fone/fax: (91) 3184-7226
E-mail: marcelos@bolthouse.com
Site: www.bolthouse.com
Principal executivo:
Contato para exportação: Marcelo Serra / Carolina Faria
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Razão Social: 100 % Amazônia Exportação e Representação Ltda.   
Exporta 17 produtos

Endereço: Travessa Campos Sales, 493 
Cidade: Belém 
Estado: PA
CEP: 66017-180
Fone/fax: (91) 3224-2609
E-mail: info@100amazonia.com
Site: www.100amazonia.com
Principal executivo:
Contato para exportação: Joziane Alves
Produtos:

0813.40 - Peras e outras frutas secas

1404.90 - Outros produtos de origem vegetal não especificados nem compreendidos em outras 

posições

2009.80 - Sucos de outras frutas ou de produtos hortícolas, não fermentados

2009.89 - Sucos de outras frutas ou de produtos hortícolas, não fermentados

2106.90 - Outras preparações alimentícias

3301.19 - Óleo essencial de outros cítricos

5208.42 - Tecido de algodão, fios de diversas cores, em ponto de tafetá, contendo => 85% em 

peso de algodão, com peso => 100 g/m² e <= 200 g/m²

5303.90 - Juta e outras fibras têxteis liberianas trabalhadas, mas não fiadas; estopas e 

desperdícios

7117.90 - Outras bijuterias

0813.40 - Peras e outras frutas secas

1513.21 - Óleo de "palmiste" ou de babaçu, em bruto

1515.90 - Outras gorduras e óleos vegetais fixos e respectivas frações, mesmo refinados, mas 

não quimicamente modificados

2009.11 - Sucos de laranjas, congelados, não fermentados

1211.90 - Outras plantas, partes de plantas, sementes e frutos, frescos ou secos, mesmo 

cortados, triturados ou em pó, para uso em perfumaria, medicina ou como inseticidas, 

parasiticidas ou semelhantes

1301.90 - Outras gomas, resinas, gomas-resinas, oleorresinas, naturais

1302.19 - Sucos e extratos de outros vegetais (mamão seco, semente de pomelo, ginkgo biloba 

seco)

1404.90 - Outros produtos de origem vegetal não especificados nem compreendidos em outras 

posições
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Razão Social: Amazonfrut Frutas da Amazônia Ltda.  
Exporta 5 produtos

Endereço: Av. Bernardo Sayão, 5.304 A
Cidade: Belém
Estado: PA
CEP: 66075-150
Fone/fax: (91) 3269-4457
E-mail: amazonfrut@amazonfrut.com.br
Site: www.amazonfrut.com.br
Principal executivo: Bem-Hur Borges
Contato para exportação: Helder de Menezes Santos
Produtos:

2008.99 - Outras frutas e partes de plantas, preparadas ou conservadas

2009.90 - Misturas de sucos, não fermentados

1801.00 - Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado

Razão Social: Amazônia S.A. Indústria Alimentícia.  
Exporta 2 produtos

Endereço: Rua da Fábrica, S/N
Cidade: Santana
Estado: AP
CEP: 68925-000
Fone/fax: (96) 3281-1829
E-mail: jvboas@kingofpalms.com.br
Site: www.kingofpalms.com.br
Principal executivo:
Contato para exportação: João Vilas Boas
Produtos:

2008.91 - Palmitos preparados ou conservados

0801.22 - Castanha-do-pará, fresca ou seca, sem casca

Indicado pela Secretaria de Agricultura do Pará em razão de já ter experiência na exportação 
do açaí, o proprietário da Amazonia Hearth – Sr. Bem Hur – discorreu sobre os processos 
de certificação enfrentados por sua empresa para conseguir atender às exigências dos EUA, 
de forma a obter autorização para negociar com o mercado norte-americano. Os dados da 
empresa em questão estão discriminados abaixo:

Razão Social: Amazonian Hearth
Proprietário: Bem Hur Borges
E-mail: amazoniaenergy@gmail.com
Tel: (91) 3258-0533 ou (91) 8811-0533
End.: Rod. Artur Bernardes, Nº 5928, Belém, Pará, Brasil
Site: http://www.amazoniaenergy.com/
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3. NORMAS E  
REGULAMENTOS  
FITOSSANITÁRIOS 
INTERNACIONAIS
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As medidas fitossanitárias compõem toda legislação, regulamento e procedimento oficial que 
tenha o propósito de prevenir a introdução e/ou propagação de doenças e pragas quarentená-
rias, ou que busque limitar o impacto econômico das pragas quarentenárias regulamentadas.

As Normas Internacionais para Medidas Fitossanitárias (NIMF) são estabelecidas em âmbito 
internacional, a partir de medidas fitossanitárias que tenham sido aprovadas em consenso 
pela Comissão para Medidas Fitossanitárias (CMF).

As NIMF atentam-se às pragas invasoras das plantas, incluindo as ervas daninhas que cau-
sam dano indireto àquelas.

As regras relativas ao movimento de pragas são aplicáveis   aos veículos, embarcações, aerona-
ves, recipientes, locais de armazenamento, solo, embalagens de madeira e outros objetos que 
possam abrigar pragas de plantas. As NIMF visam assegurar o comércio, fornecendo orientação 
sobre procedimentos, regulamentos e padrões que podem ser usados para o gerenciamento de 
risco de pragas associadas com o movimento internacional de transporte de mercadorias.

As NIMF são reconhecidas pela Organização Mundial do Comércio (OMC) para gerenciar os 
riscos de pragas associadas com o comércio. Espera-se que os membros da OMC baseiem 
suas medidas e regulamentos fitossanitários nas normas internacionais desenvolvidas pelo 
International Plant Protection Convention (IPPC). 

Além disso, existe um canal aberto, que permite a comunicação entre as organizações nacio-
nais ou fitossanitária regional e outros grupos, em que ambos podem fazer recomendações 
para os padrões internacionais por meio da Secretaria do IPPC. Estas serão acompanhadas 
por comitês de revisão técnica e pelas partes contratantes e aprovada pelo CPM.

3.1. Instituições/organismos internacionais que 
regulamentam a sanidade vegetal no comércio 
internacional

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) foi criada em 1945, 
atua no cenário internacional como um fórum neutro, com a participação de 191 países 
membros, além da comunidade europeia. Os fóruns têm como objetivo negociar acordos, 
políticas e estratégias com vistas à erradicação da fome e insegurança alimentar. Tal fórum 
tem elencado uma frente de apoio aos países, orientando-os sobre melhorias e moderniza-
ção das atividades agrícolas, florestais e pesqueiras. O Brasil conta com um escritório da 
FAO, que foi constituído em 1979.
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Pode-se resumir, quanto aos objetivos estratégicos desta organização:
• Ajudar a eliminar a fome, a insegurança alimentar e a desnutrição;
• Tornar a agricultura, silvicultura e pesca mais produtiva e sustentável;
• Reduzir a pobreza rural;
• Ativar sistemas agrícolas e alimentares inclusivos e eficientes;
• Aumentar a capacidade de resistência dos meios de subsistência para as catástrofes.

International Plant Protection Convention (IPPC)

O International Plant Protection Convention (IPPC), ou Convenção Internacional de Proteção 
Fitossanitária (CIPF), é um acordo internacional de sanidade vegetal, originado na 6ª Confe-
rência da FAO, em 1951. O principal objetivo é a proteção de plantas e vegetais, asseguran-
do medidas de prevenção à introdução e disseminação de pragas que ameacem os vegetais 
e seus produtos, bem como promovendo os meios de controle.

Também equaliza o entendimento dos princípios de proteção das plantas relativos ao co-
mércio, a harmonização de medidas fitossanitárias, o suporte aos programas de cooperação 
técnica da FAO com outras organizações, a exemplo da OMC, e ainda, padrões fitossanitá-
rios e acompanhamento do tema diante dos acordos regionais de integração.

O IPPC ajuda os países na análise dos riscos e no uso de medidas com base científica para 
proteger seus vegetais. O IPPC é regido e regulado pela Comissão de Medidas Fitossanitá-
rias (CPM), que se reúne anualmente para promover a cooperação para ajudar a implemen-
tar os objetivos do IPPC. Em particular, o CPM:
• Analisa o estado de proteção fitossanitária em todo o mundo; 
• Identifica medidas para controlar a propagação de pragas em novas áreas; 
• Desenvolve e adota padrões internacionais; 
• Estabelece regras e procedimentos para a resolução de disputas; 
• Coopera com as organizações internacionais sobre questões abrangidas pela convenção.

A organização do IPPC:
• O Acordo tem 177 membros signatários;
• Cada membro tem uma organização Nacional de Proteção Fitossanitária (ONPF) e um 
• contato oficial com IPPC;
• Existem 10 Organizações Regionais de Segurança Fitossanitárias (ORPFs) que coorde-

nam a ONPF em nível regional;
• A Secretaria do IPPC é hospedada e assegurada pela ONU-FAO.

Codex Alimentarius (International Food Standards)

A Comissão do Codex alimentarius é um fórum internacional de normatização do comércio 
de alimentos estabelecido pela FAO, responsável pela execução do programa conjunto da 
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FAO/OMS sobre normas alimentares, cujo objetivo é proteger a saúde dos consumidores e 
garantir práticas equitativas no comércio de alimentos. Todavia, além de tratar dos padrões 
para alimentos, tal comissão também aborda padrões quanto a rótulos, aditivos, higiene, 
resíduos de pesticidas e procedimentos de avaliação da segurança de alimentos.

Por fim, ainda orienta acerca do tratamento de sistemas oficiais de inspeção e certificação 
alimentar na importação e exportação.

Tal fato explica porque o Codex Alimentarius é reconhecido pela OMC como referência in-
ternacional, no que tange a informações para consulta de normas alimentares adotadas 
internacionalmente e apresentadas de modo linear.

A publicação do Codex Alimentarius tem por objetivo orientar e promover a elaboração de 
definições e o estabelecimento de requisitos aplicáveis aos alimentos, auxiliando a sua har-
monização. Tais obras, por seu turno, abrangem todos os alimentos, sejam processados, 
semi-processados ou in natura.

Do mesmo modo, a grande preocupação e atenção desta comissão são percebidas nos 
esforços quanto àqueles alimentos que são expostos diretamente aos consumidores. 

No Brasil, o Comitê do Codex Alimentarius brasileiro (CCAB) pauta-se nas normas Codex 
Alimentarius como referência para legislação nacional de alimentos. Tal comitê é compos-
to pelas seguintes entidades privadas e órgãos públicos: Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro); Instituto de Defesa do Consumidor (Idec); os 
Ministérios das Relações Exteriores (MRE), Saúde (MS), Fazenda (MF), Ciência e Tecnologia 
(MCT), Justiça (MJ/DPC) e Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC/SECEX); as Asso-
ciações Brasileiras da Indústria e Alimentação (ABIA) e de Normas Técnicas (ABNT); e das 
confederações nacionais da Indústria (CNI), Agricultura (CNA) e Comércio (CNC).

Fonte: FAO Commodity Studies, 2007, Private Standards in USA and European Union Markets for Fruit 

and Vegetables.
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4.1. Instituições que regulamentam as normas  
sanitárias e fitossanitárias nos EUA

Fitossanitários

• Animal and Plant Health Inspection Service - United States Department of Agriculture 
(APHIS-USDA).

Qualidade e Saúde Alimentar

• United States Environmental Protection Agency (EPA);
• Food and Drug Administration (FDA). 

4.2. Normas e regulamentos dos EUA para importação 
de frutas e vegetais
Os EUA contam com inúmeros regulamentos federais, estaduais e municipais aplicáveis 
à qualidade, sanidade e inocuidade tanto da produção nacional quanto das importações. 
Esses regulamentos incluem padrões de rotulagem, embalagem, 61 práticas sanitárias, 
de boa fabricação, aditivos, pesticidas e corantes em alimentos, certificação farmacêuti-
ca, produtos biológicos, níveis de acidez em enlatados, padrões industriais e sistemas de 
inspeção oficiais.

Desse modo, é mister que o empresário brasileiro que almeja exportar produtos do segmen-
to alimentício, deverá observar as exigências e regulamentos norte-americanos que, por sua 
vez, são controlados por meio dos seguintes procedimentos:

a) Controle sobre a qualidade comercial e da rotulagem;

b) Controle sobre a sanidade dos alimentos;

c) Contaminação biológica e rastreamento dos produtos;

d) Regras de proteção da saúde animal e sanidade vegetal;

e) Autorização da aduana;

f) Permissão de importação.

Portanto, nos Estados Unidos, departamentos como United States Department of Agricul-
ture (USDA), Food and Drug Administration (FDA) e a Agência de Proteção Ambiental (EPA) 
sãoalguns dos departamentos responsáveis   por regulamentos técnicos relacionados com 
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frutas e vegetais. Entretanto, quando tais regulamentos incluem exigências e requisitos de 
certificação, essas, por seu turno, poderão ser realizadas por órgãos governamentais ou 
por organismos privados de certificação, desde que sejam acreditados por um organismo 
governamental.

Quanto à exigência por certificações e os padrões relacionados à indústria voluntária de 
certificação e conformidades, o American National Standards Institute (ANSI), cuja tradução 
literal é Instituto Nacional Americano de Padrões, desempenha um papel central, já que tal 
instituto é o membro norte-americano da ISO, sem fins lucrativos, que tem por objetivo faci-
litar a padronização dos trabalhos de seus membros.

O ANSI também é o  representante  oficial  dos  EUA  no  International  Accreditacion  Forum 
(IAF)  e  na International  Standardization  Organization  (ISO). No que refere-se à ISO, esse 
instituto é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Administração. Tal posição 
de destaque deixa claro seu papel relevante no acesso aos processos e influência quanto a 
padrões de certificações.

1- Controle sobre a qualidade comercial e da rotulagem

Os requisitos fundamentais são relacionados ao grau de qualidade, tamanho, peso e rótulo 
da embalagem. Geralmente o rótulo deve indicar: país de origem, nome do produto, varie-
dade e quantidade.

Além disso, os produtos devem cumprir um conjunto de requisitos de qualidade, além de 
descrever as diferentes características físicas, tais como: a variedade, cor, maturidade, da-
nos externos e forma. Antes de permitir a entrada de um produto de um país, o país impor-
tador exige o cumprimento de normas mínimas e classificações.

Os EUA exigem que os produtos agrícolas importados cumpram as regras estabelecidas 
pelo Serviço Americano do Departamento de Marketing do USDA. Mais informações 
quanto a esses requisitos de qualidade e de reconhecimento podem ser obtidas nos sites:

USDA: www.ams.usda.gov/standards/stanfrfv.htm

USDA: www.ams.usda.gov/fv/moab-8e.html

FDA: www.cfsan.fda.gov/~dms/lab-ind.html

Um dos componentes da Lei Agrícola dos EUA (Farm Bill) de 2012 é a implementação obri-
gatória da rotulagem do país de origem (COOL). Mais informações sobre esse programa 
pode ser acessadas no site: USDA: http://www.ams.usda.gov/cool/.

2- Controle sobre a sanidade dos alimentos

Em razão da crescente preocupação com a sanidade dos alimentos em todo o mundo, além 
do risco de propagação de doenças causadas por meio do comércio daqueles, controles 
cada vez mais rígidos vêm sendo aplicados. Esses controles observam os limites máximos 
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de resíduos de pesticidas permitidos nos alimentos, contaminação biológica e rastreamento 
do produto.

Todos os principais países importadores têm exigências sobre os níveis e limites máximos de 
resíduos de pesticidas (herbicidas, inseticidas, fungicidas, etc.), que podem estar contidos 
em diferentes alimentos. Tais limites são baseados nas normas nacionais e internacionais.

As agências governamentais dos países importadores fiscalizam amostras para garantir que 
os limites não sejam ultrapassados  . Produtores só podem usar agrotóxicos que são aprova-
dos, os quais, por sua vez, devem seguir rigorosamente as instruções e embalagens.

Nos EUA, os limites máximos de resíduos de pesticidas são definidos pela Environ-
mental Protection Agency (EPA) e o controle dos produtos agrícolas é feito no local 
de importação pelo Food and Drug Administration (FDA).

Para informações acerca dos limites máximos de resíduos estabelecidos pela EPA, acesse:

www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/40cfr180_04.html

www.epa.gov/pesticides/food/viewtols.htm

www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/index.html

www.fas.usda.gov/htp/MRL.htm (nesse link, encontram-se informações sobre limites máxi-
mos de resíduos para o cultivo, o ingrediente ativo, o tipo de pesticida e país).

3 - Contaminação biológica e rastreamento dos produtos

Em resposta aos recentes problemas com a sanidade dos alimentos e com terrorismo inter-
nacional, muitos governos estão aumentando os controles em todas as fases da produção, 
transformação e distribuição de alimentos, para proteger os consumidores contra a conta-
minação dos mesmos.

A fim de aumentar a segurança do consumidor, muitos governos sugerem o uso de méto-
dos de gestão, tais como: Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (HACCP). 
Isso pode ser utilizado de forma contínua para reduzir o risco de contaminação, doenças ali-
mentares e outros perigos. O uso de sistemas de HACCP na produção e colheita está sendo 
alargado face ao crescimento da exigência por parte dos países. Para mais informações sobre 
sanidade de alimentos e sistemas HACCP, consulte o seguinte website:

FAO: www.fao.org/ag/AGN/food/quality_haccp_es.stm

Além disso, esse método garante que todos os produtores e exportadores sejam identifica-
dos, isso permite que seus produtos também sejam rastreados facilmente, quanto ao seu 
lugar de origem. Rastreamento é uma parte importante dos sistemas HACCP e também faz 
parte das leis contra o terrorismo biológico dos Estados Unidos.

O governo dos EUA adotou a Lei contra o Bioterrorismo, o que exige de todos os 
exportadores o registro no Food and Drug Administration (FDA), além de um relatório 
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sobre a entrega de um produto antes mesmo de sua chegada no território dos EUA. Para 
mais informações sobre a Lei contra o Bioterrorismo, consulte o seguinte link:

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/ffsbtac5.html

http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

O programa COOL (Fresco) dos EUA tem impactado sobre os requisitos de rastreabilidade 
nos países de origem da importação. Uma visão geral do programa pode ser obtida a partir 
do link: USDA: http://www.ams.usda.gov/cool/.

4- Regras de proteção da saúde animal e sanidade vegetal

Os produtores devem cumprir as normas de proteção ambiental para evitar a entrada e dis-
seminação de pragas e doenças transmitidas por plantas. A maioria dos países do mundo 
tem estabelecido inspeção e quarentena de plantas para determinar o nível de risco que 
envolve a importação de determinado produto. 

Conforme o nível de risco, a entrada deste produto pode ser controlada, limitada ou proibida 
pelo país importador. Assim, em muitos casos, é necessário requerer licenças de importação 
e certificados fitossanitários.

Nos EUA, fiscais de saúde do Serviço de Inspeção Animal e Plantas (Departamento 
de Agricultura dos EUA) devem analisar e aprovar todos os embarques antes de pas-
sar pela alfândega. Se houver sinais de pragas ou doenças, o produto pode ser pulveri-
zado (ou estar sujeito a outros tratamentos), devolvido ao seu país de origem ou até mesmo 
destruído. Para mais informações sobre o sistema de quarentena nos EUA, acesse o link: 
www.aphis.usda.gov/ppq/permits.

5 - Autorização da aduana

A autorização final para a entrada de um produto é dada pelo fiscal aduaneiro no país im-
portador. Na ocasião, o exportador deve ter atendido todas as normas de comércio e de 
transporte exigidas, e pagar as taxas apropriadas (direitos, tarifas e impostos). Em razão de 
ser um processo composto por etapas de diferente duração, alguns países agora oferecem 
programas de autorização prévia, de forma a otimizar o tempo de análise e liberação da mer-
cadoria. Isso significa que antes do embarque do produto, ainda no país de origem, o artigo 
passa por prévio processo de análise para que seja verificado o atendimento aos requisitos 
exigidos para entrada no país importador.

O fiscal aduaneiro autorizará a entrada de produtos agrícolas somente após as de-
vidas inspeções feitas pelo APHIS e FDA. As tarifas são fixadas tendo em conta a quanti-
dade, valor, descrição e país de origem da mercadoria. Embora muitas atividades só possam 
ser realizadas no ponto de entrada, exportadores possam fazer certos procedimentos para 
reduzir o tempo de espera na alfândega. Por exemplo, por meio dos Serviços Internacionais 
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do APHIS, alguns países que exportam certos tipos de produtos podem agora obter autori-
zação prévia para documentos, importação, como certificados fitossanitários.

Informações poderão ser consultadas pelo link: www.aphis.usda.gov/ppq/preclearance/(inglês).

Além disso, os exportadores podem utilizar um sistema comercial automatizado, desenvol-
vido pelo Departamento de Aduana para processar os documentos eletronicamente. Para 
mais informações sobre este sistema, acesse o link a seguir: www.cbp.gov/xp/cgov/import/
operations_support/automated_systems/ams/ (inglês).

6- Permissão de importação fitossanitária

As licenças de importação ou a permissão da importação propriamente dita fundamentam-
-se nas medidas e/ou ordens restritivas, que permitem a entrada de vegetais e produtos 
vegetais, seja sob um tratamento ou uma exigência de inspeção.

A APHIS, Serviço de Inspeção da Saúde das Plantas e Animais, é o órgão dos EUA respon-
sável pelas medidas de controle fitossanitários. Como já foi mencionado, para a maioria das 
frutas e legumes, licenças de importação são necessárias de acordo com regulamentação 
federal, título 7 CFR 319,56 - Avisos Quarentena Exterior, frutas subparte e legumes.

PPQ 587 Pedido de licença para importação de vegetais e produtos vegetais.

O processo de pedido de autorização é muito simples para aquelas frutas e legumes cuja 
importação é aprovada. As licenças são gratuitas e válidas por cinco anos, desde que não 
ocorram mudanças quanto ao risco de pragas. No entanto, alcançar a admissibilidade de 
um novo produto, a partir de um país estrangeiro, pode ser demorado e caro.

Para obter maiores informações sobre como conseguir a Import Permit (Permissão de Im-
portação), o empresário poderá acessar o link a seguir, onde constam orientações e proce-
dimentos para submeter uma ePermits.

http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/footer/topicsofinterest/applyingforpermit.

Nesse link, o exportador encontrará a ferramenta “ePermits”, um sistema baseado na web 
que permite aos usuários o envio de pedidos de autorização de transporte; trânsito; libera-
ção de importação.

Além disso, nesse site, o exportador brasileiro poderá acessar o formulário de solicitação 
da licença de exportação. No caso de exportação de vegetais, ou produtos vegetais, o em-
presário deverá selecionar a opção PPQ Form 587 Application for Permit to Import Plants or 
Plant Products, em seguida terá acesso ao modelo de formulário a ser preenchido.

Em resumo, quanto aos requisitos básicos para frutas e legumes importados pelos EUA, 
está disponível na internet, no site do USDA-APHIS, em Requisitos para importação de 
frutas e vegetais. Poderá ser acessado por meio da opção “Solicitar uma autorização - Use 
PPQ Form 587, Pedido de licença para importação vegetais e produtos vegetais”.
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4.3. Normas fitossanitárias dos EUA para importação 
do açaí brasileiro  
Com vistas a identificar as normas e regulamentos fitossanitários norte-americanos, objeti-
vando extrair informações para exportação do fruto açaí brasileiro, foi realizada uma consulta 
junto às instituições competentes que regulamentam as importações de produtos de origem 
vegetal nos Estados Unidos, nas formas in natura, congelado e processado. 

Cláudia Ferguson corrobora as informações para frutas frescas, processadas e vegetais 
obtidas junto ao Mapa, Ibraf, Database do USDA, FDA, OMC, entre tantos outros. Sua au-
toridade no assunto é significativa em decorrência de atuar como Coordenadora da Política 
Regulatória para Proteção Fitossanitária da Animal and Plant Health Inspection Service – 
United States Departamento of Agriculture (APHIS- USDA). Considerando que as exigências 
são específicas em cada modalidade, apresentamos um breve resumo em forma de tópicos 
sobre as pesquisas em pauta:

Congelado

Para importação do açaí in natura – Sua admissão não é permitida, tendo em vista não 
ter sido efetuada uma solicitação pelos órgãos competentes brasileiros para acesso deste 
produto aos EUA. Além disso, para que a APHIS inicie um processo de regulamentação da 
importação deste produto in natura, é necessário que o Brasil envie um Documento Oficial 
da Organização Nacional de Proteção Fitossanitária do Brasil - Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), constando as informações e pré-requisitos exigidos pela 
APHIS-USDA. Em anexo, segue formulário onde constam informações dos pré-requisitos, 
que o país de origem dever fornecer junto ao pedido oficial. Essa exigência também é publi-
cada no Código dos Regulamentos Federais dos EUA no título 7 CFR 319.5.

Para importação do açaí congelado – Sua admissão é permitida, no entanto, o importador 
deve possuir uma Import Permit (Permissão de Importação), que é emitida pela USDA nos 
EUA. O exportador brasileiro poderá obter maiores informações e até mesmo cadastrar-se 
por meio do link (http://www.aphis.usda.gov/permits/). Para mais informações sobre a Import 
Permit, veja o link (http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/fruitsandvegs.shtml).

Para importação do açaí processado – Sua admissão é permitida, e não existe qualquer 
tipo de restrição sanitária e fitossanitária na importação deste produto, já que enquadra-se na 
categoria de risco zero, tendo em vista que a fiscalização fitossanitária das mercadorias é rea-
lizada de acordo com os requisitos fitossanitários segundo a categoria de risco. A fiscalização 
realizada deverá ser registrada no Termo de Fiscalização (Anexo III.4), conforme poderá ser vi-
sualizado no documento em anexo1 (Instrução Normativa SDA nº 23, de 2 de agosto de 2004).

1 Poderá ser consultado no documento ´Exportação de Produtos de Origem Vegetal´
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Por último, ressalta-se que independentemente da admissão ou não da importação desse 
produto oriundo do Brasil, todas as empresas que queiram exportar produtos de origem ve-
getal, bem como os importadores, deverão estar devidamente registrados junto ao Food and 
Drug Administration (FDA); também deverão possuir um agente local nos Estados Unidos. 
No site, é possível obter informações sobre procedimentos para efetuar esse registro.

Além disso, seguem links que tratam desse assunto:

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/ucm073706.htm

http://www.registrarcorp.com/fda-food/registration/?fromlg=en&lang=po

http://www.food-agent.com/english/index.php

http://fdasolutionsgroup.com/pt-br/bebidas-e-alimentos/registros-de-instalacao-de-alimentos/

Quanto às certificações internacionais, é notável que, independente da existência ou não de 
barreiras fitossanitárias, bem como de sua exigência legal, não extingue-se o peso e impor-
tância que as certificações ocupam nesse setor, fazendo frente a quase todos os padrões 
internacionais para boas praticas fitossanitárias. Tendo em vista tal contexto, seguem, neste 
estudo, informações de algumas certificações que agregam fator de competitividade no ce-
nário internacional.
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5. CERTIFICAÇÕES
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A importância das certificações tem sido destacada no cenário internacional, isso porque, 
como vimos, tem sido visto neste estudo as exigências por padrões fitossanitários têm esta-
belecido barreiras rígidas no comércio internacional, e no caso dos EUA, um controle rigoro-
so com padrões de qualidade é exercido.

Portanto, é estratégico que as empresas interessadas em exportar, seja para os EUA ou ou-
tros países, precisarão galgar investimentos com certificações, que acreditarão a qualidade 
de sua produção, processo produtivo e produto. Dentre as várias certificações, destacam-
-se: Rainforest Alliance Certified (Rastreabilidade da produção agrícola da fazenda até o 
mercado); Certificação SA8000; EUREPGAP; ISO 14001; Utz Kapeh; ISO 22000; SQF 1000. 

É mister dar destaque para a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle  (APPCC), 
ou Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), que é um sistema de gestão de se-
gurança alimentar, sendo parâmetro para a legislação internacional de boas práticas de 
fabricação para todos os setores da indústria alimentícia. O sistema analisa as diversas eta-
pas da produção de alimentos, analisando os perigos potenciais à saúde dos consumidores, 
determinando medidas preventivas para controlar esses perigos por meio de pontos críticos 
de controle. Além disso, é componente principal para algumas normas de conformidade 
certificadas. Atualmente, um sistema de APPCC pode ser certificado pela ISO 22000.

O APPCC é uma técnica usada na análise de potenciais perigos das operações, identifican-
do onde esses possam ocorrer, e de forma que sejam detectados os pontos críticos para 
a segurança, os chamados pontos críticos de controle (PCC). Ao identificar as operações 
críticas, definem-se os pontos de controle críticos, em seguida, determinam-se medidas a 
tomar. É necessário o controle, para então garantir a conformidade na produção. 

A ISO 9000 é um Sistema de Garantia de Qualidade que fornece uma base para muitas 
iniciativas em que o HACCP enquadra-se. Após a identificação dos pontos críticos de con-
trole (pelo HACCP), a sua monitorização e controle são garantidos pela ISO 9000. Como se 
complementam, a ISO 9000 e o HACCP devem ser usados em conjunto e são fundamentais 
para a evolução do negócio.

Do mesmo modo, o Codex Alimentarius Commission (CAC) desenvolveu normas, guias e 
códigos internacionais, permitindo uma maior proteção ao consumidor e uma prática correta 
para o comércio internacional de alimentos e produtos agrícolas.

Em suma, vale ressaltar que essas certificações APPCC, bem como os Princípios Gerais de 
Higiene Alimentar do CAC ou qualquer outro requisito de normas nacionais e internacionais, 
podem ser obtidas por meio de empresas certificadoras nacionais e internacionais.
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APPCC no Brasil

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC)

Em convênio firmado com o Senai, a Anvisa participa do Projeto de Análise de Perigos e 
Pontos Críticos de Controle (APPCC), desenvolvido para garantir a produção de alimentos 
seguros à saúde do consumidor.

Uma das ações do projeto é a criação do Sistema APPCC, que tem como pré-requisitos 
as Boas Práticas de Fabricação e a Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 
sobre Procedimentos Padrões de Higiene Operacional (PPHO). Esses pré-requisitos iden-
tificam os perigos potenciais à segurança do alimento desde a obtenção das matérias-pri-
mas até o consumo, estabelecendo, em determinadas etapas (Pontos Críticos de Contro-
le), medidas de controle e monitorização que garantam, ao final do processo, a obtenção 
de um alimento seguro e com qualidade.

Técnicos das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais e técnicos das empresas pro-
dutoras de alimentos recebem capacitação por meio de aulas e seminários oferecidos 
pelo Senai, com o apoio da Anvisa e das vigilâncias estaduais e municipais mediante os 
Comitês Gestores Estaduais (CGEs). A participação nos seminários é gratuita.

O Sistema APPCC contribui para uma maior satisfação do consumidor, torna as em-
presas mais competitivas, amplia as possibilidades de conquista de novos mercados, 
nacionais e internacionais, além de propiciar a redução de perdas de matérias-primas, 
embalagens e produto.

O Sistema é recomendado por organismos internacionais como a Organização Mundial 
do Comércio (OMC), Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO), Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Mercosul. É exigido pela Comunidade 
Europeia e pelos Estados Unidos. No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) já têm ações com objetivo de adoção do 
Sistema APPCC pelas indústrias alimentícias.

Fonte: Anvisa (http://www.anvisa.gov.br/alimentos/appcc.htm)

5.1. Programas de certificação voluntária na agricultura
A FAO elaborou um guia prático sobre certificação de produtos para a exportação, do qual 
as informações citadas abaixo foram extraídas. Esse manual orienta produtores sobre infor-
mações gerais quanto aos principais programas de certificação voluntária na agricultura, em 
especial dos programas privados de certificação. Poderá ser visualizado também um quadro 
que resume as principais características desses programas.
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A certificação voluntária trata-se de uma garantia por escrito emitida por uma Agência Certi-
ficadora independente, que, por sua vez, assegura que o processo de produção do produto 
cumpre com certos requisitos estabelecidos por diferentes organizações ou países.

Os requisitos certificados abrangem uma grande gama de assuntos, sejam ambientais, so-
ciais e os aspectos específicos da produção e sanidade dos produtos.

A obtenção dessa certificação voluntária ajudará a diferenciar o produto, contribuindo para 
promoção e prospecção de mercados internacionais. Ademais, pode facilitar as possibilida-
des de ingresso do produto em alguns mercados.

A Certificação Orgânica tem sido muito difundida. Em pesquisas realizadas junto a exporta-
dores brasileiros de açaí, constatou-se que possuem certificação em questão. Observa-se, 
portanto, que essa medida – além de facilitadora – torna-se fundamental para o acesso a 
mercados de determinados países.

No caso específico dos EUA, os produtores que desejam exportar seus produtos para esse 
mercado deverão cumprir com os requisitos de rotulagem orgânica daquele país. É mister 
acrescentar que os EUA são um grande mercado para produtos com certificado orgânico.

Para um produto orgânico ser comercializado nos EUA, esse precisa obrigatoriamente estar 
certificado de acordo com a norma. Em decorrência deste fato, existem empresas e insti-
tuições acreditadas e credenciadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA), que oferecem serviços para certificação das empresas brasileiras que desejam ex-
portar para os EUA. 

Como exemplo de empresas certificadoras existentes no Brasil, o IBD Certificações está 
acreditado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), órgão respon-
sável pelas normas do National Organic Program (NOP). O instituto também possui outras 
acreditações e credenciamentos, as quais estão disponíveis no site: www.ibd.com.br. 

A GLOBALG.A.P. surgiu enquanto iniciativa do varejo (Europa) onde os mercados e super-
mercados preocupavam-se com a saúde e a segurança dos alimentos. Para tanto, foi pro-
cedida a harmonização de regras e procedimentos e o desenvolvimento de um sistema de 
certificação independente de Boas Práticas Agrícolas (BPA).

Em complemento, segue a lista apresentada pela GLOBALG.A.P. com nomes dos Organis-
mos de Certificação do Brasil.
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TUV Rheinland do Brasil Ltda
Headoffice Rua Libero Badaró 293 5º Andar Conj. G 

01009-000 São Paulo 

Brazil 

Tel: +55 11 3514-5700 

Fax:+55 11 3514-5838
Website http://www.tuv.com
Scheme Manager Dirceu Ferreira 

E-mail: dirceu.farias@br.tuv.com
Abbreviation for GLOBALG.A.P. 

Registration No.

TUV-BR

WQS Certificações Ltda
Headoffice Avenida Dante Delmanto, Bairro Vila Paulista 2660 

18.608-393 Botucatu - SP 

Brazil 

Tel: +55 14 3811-3003 

Fax:+55 14 3811-3000
Website www.wqs.com.br
Scheme Manager Eliane Pires de Campos 

E-mail: eliane@wqs.com.br, liliana@wqs.com.br
Abbreviation for GLOBALG.A.P. 

Registration No.

WQS

Por meio do site http://www.globalgap.org/, que lista os organismos de certificação aprova-
dos pelo GLOBAL.AP, com base na região, país, região, sub-região e status, poderão ser rea-
lizadas pesquisas junto aos organismos de certificação reconhecidos por aquela organização. 
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Abaixo, a relação das instituições brasileiras que foram certificadas pela GLOBALG.A.P.

Escritório Filial Certificação Endereço/Telefone Contato

BCS Brazil 
Kiwa BCS Öko-

Garantie GmbH 

BCS Öko-Garantie do 

Brazil Ltda. Rua Prudente 

de Moraes, 1428 Bairro 

Alto  

13419-260 Piracicaba, 

São Paulo 

Tel: (19) 3402 5340 

Fax: (19) 3402 6780

 

Sr. Hansjörg Götz 

brazil@bcs-oeko.com

BVQI do Brasil 

Sociedade 

Certificadora 

Ltda. 

Bureau Veritas 

Iberia, S.L. 

Avenida do Café, 277, 

Torre B 04311-000 São 

Paulo Brazil 

04311-000 São Paulo 

Tel: +55 11 5070-9800 

Fax: +55 11 5070-9810

www.

bureauveritascertification.

com.br 

Vanessa Santos 

vanessa.santos@

br.bureauveritas.com

Control Union 

Certifications 

Brazil 

Control Union 

Certifications B.V. 

Av. Brig. Faria Lima 1485, 

7 andar, Torre Norte 

Cep.:01452-002 São 

Paulo- SP 

Tel: +55-11-30351600 

Fax: 

www.controlunion.com/

certification 

Alfredo Gonzalez 

agonzalez@controlunion.

com.br

DNV GL Brazil 
DNV GL Business 

Assurance Italia S.r.l. 

Av. do Contorno, 5351, 

Sala 310 Bairro dos 

Funcionários  

30110-100 Belo Horizonte 

Tel: +55 31 3281 9098 

Fax: 

spa@dnvgl.com

DQS do Brasil 

Ltda. 
AgroManagement 

Avenida Adolfo Pinheiro, 

1.001-3o andar 

04733-100 São Paulo – 

SP 

Tel: +55 11 569659-20 

Fax: +55 11 569659-40

www.dqs.com.br 

Ms. Dezée Mineiro  

dqs@dqs.com.br

Ecocert Brasil 

Certificadora Ltda 
ECOCERT SA 

Rua Osni Ortiga 949 

88062-450 Florianópolis 

Tel: 48-232.80.33 

Fax: 48-232.80.33

 

Luiz Mazzon 

ecocert@ecocert.com.br, 

luiz@ecocert.com.br
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IMO Brazil  IMOswiss AG 

IMO Control Brazil Mr. 

Daniel Schuppli Rua 

Beatriz 173 BR-05445-

040 Sao Paulo Brazil  

Tel: 0055 11 3816-1868 

Fax: 

www.imo.ch 

Mr. Daniel Schuppli 

imo@imocontrol.com.br

Intertek Brazil 
Intertek Certification 

GmbH 

Avenida Miguel Estéfano, 

203, Saúde 

04301-010 São Paulo - SP 

Tel: 11 2322 8044 

Fax: 

www.intertek.com 

Ana Cicolin 

ana.cicolin@intertek.com

Organización 

Internacional 

Agropecuaria S.A. 

Organizacion 

Internacional 

Agropecuaria S.A. 

Av. Dr. Vieira de Carvalho, 

51 - 7º andar  

CEP 01210-010 São 

Paulo/SP 

Tel: 11 3062-1145 

Fax: 11 3062-1145

www.oiabrasil.com.br 

José Amaral Wagner Neto 

oiabrasil@oiabrasil.com.br

SGS Brasil 
SGS Australia PTY 

LTD 

SGS ICS Ltda Av 

Andromeda 832, Barueri – 

São Paulo – Brazil Postal 

code 06473-000  

04578-000 Sao Paulo 

Tel: +55 11 3883 8880  

Fax: +55 11 3883 8899

sgs.com 

Mariana Cruz 

mariana.cruz@sgs.com

WQS - Botucatu 
WQS Certificações 

Ltda. 

Av. Deputado Dante 

Delmanto, 2660 Vila 

Paulista 

18607640 Botucatu 

Tel: 14 3811-3003 

Fax: 14 3811-3000

www.wqs.com.br 

Liliana Soares Batista 

liliana@wqs.com.br
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Fonte: FAO Commodity Studies, 2007, Private Standards in USA and European Union Markets for Fruit 

and Vegetables.

Na tabela acima, extraída ainda no mesmo documento Série Estudos da FAO, identificam-se 
as certificadoras que são acreditadas para aqueles certificados orgânicos, NOP. No Brasil, o 
Instituto Biodinâmico é a instituição certificadora reconhecida.

A escolha da agência certificadora é uma decisão importante, portanto, o exportador deve 
atentar-se de que esta seja reconhecida oficialmente. Segue, abaixo, sugestões com ende-
reços dos sites de organizações internacionais para o setor orgânico.

• Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgânica (IFOAM): www.ifoam.org 
(inglés);

• Movimiento Agroecológico Americano -MAELA: www.maela-net.org (español);
• FAO: www.fao.org/organicag (español, inglés y francés);
• Organic Trade Association: www.ota.com (inglés);
• GTZ: www.gtz.de/organic-agriculture (inglés, francés y alemán);
• Depto. Agricultura de los Estados Unidos, Servicio Agrícola Exterior:http://www.fas.usda.

gov/agx/organics/index.htm (inglés);
• Organic Trade Services: www.organicts.com (inglés);
• The Organic Monitor: www.organicmonitor.com (inglés);
• Instituto de Investigaciones para la Agricultura Orgánica -FIBL: www.fibl.ch (español, in-

glés, alemán y francés);
• Organic Research: www.organic-research.com (inglés);
• Centro Nacional de Información de la Agricultura Sostenible: www.attra.ncat.org (español 

e inglés);
• Depto. de Agricultura de los Estados Unidos, Programa Orgánico Nacional:
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• www.ams.usda.gov/nop (inglés);
• Sistema Nacional de Innovación Agropecuária en Ecuador: www.sniaecuador.org (español);
• Movimiento Argentino para la Producción Orgánica -MAPO: www.mapo.org.ar (español)
• INFORGANIC http://www.inforganic.com (español);
• Biofach América Latina http://www.biofach-americalatina.com.br/(español, portugués, inglés).

Agências Certificadoras Orgânicas – Internacionais, Regionais e Nacionais

• Argencert: Tel: Tel (54-11) 4363-0033 Telefax: (54-11) 4363-0202; argencert@argencert.
com.ar www.argencert.com.ar;

• Organización Internacional Agropecuaria (OIA) Tel/Telfax; (54-11) 4793-4340 oia@oia.com.
ar - www.oia.com.ar;

• Bolicert; Fax;(591-2) 490 747 Tel (591-2) 490 747;
• Planeta organico; www.planetaorganico.com.br/qcertif.htm - bolicert@mail.megalink.com;
• Certificadora Chile Orgánico S.A. (CCO);tel: (56-2) 634 2452; fax: (56-2) 665 0575 contac-

to@ccochile.cl; www.ccochile.cl;
• Certificadoras latinoamericanas http://www.certificadoraslatinoamericanas.com/ (español, 

inglés);
• Biolatina (Perú, Bolivie) http://www.biolatina.com (español);
• Letis (Argentina, Chile) http://www.letis.com.ar/;
• ECOCERT: www.ecocert.com (español, inglés y francés);
• BCS LatinCert (Costa Rica Oficina): tel. (506) 261 2131; (506) 261 2131;costarica@bcs-

-oeko.de www.bcs-oeko.de (alemán y español);
• Naturland: www.naturland.de (español, inglés y alemán);
• The Organic Crop Improvement Association (OCIA): www.ocia.org (inglés);
• Quality Assurance International: www.qai-inc.com (español e inglés);
• SKAL: www.skal.com (inglés y holandés);
• Oregon Tilth Certified Organic (OTCO): www.tilth.org (inglés);
• Quality Assurance International (QAI); www.qai-inc.com (español y inglés) - - IMO (Chile, 

Bolivia, Brasil);
• Planeta Orgânico (Brasil) http://www.planetaorganico.com.br/ (portugués, inglés);
• Rede de agroecologia (Brasil) http://www.ecovida.org.br (portugués). 
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O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) é o órgão brasileiro responsável 
pelo controle, fiscalização e emissão do Certificado Fitossanitário para Exportação. O Brasil é 
membro da Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais (CIPV/FAO), participando 
anualmente da consulta aos países sobre as propostas de Normas Internacionais de Medi-
das Fitossanitárias (NIMFs). 

Nesse sentido, o Mapa segue as exigências determinadas pelo país de destino das expor-
tações brasileiras, que, por seu turno, devem seguir os padrões e normas internacionais 
do International Plant Protection Convention (IPPC), que são controladas por Organismos 
Internacionais (OIs) como a Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) e 
Codex Alimentarius (International Food Standards).

Seguem dados extraídos do site do Mapa, que tratam de informações necessárias quanto 
às exigências sanitárias e fitossanitárias para importação e exportação. Dentre as informa-
ções relevantes, segue a Instrução Normativa n° 23, de 2 de agosto de 2004, que detalha 
os procedimentos a serem seguidos pelo exportador de açaí processado, cujo produto en-
quadra-se no risco zero. No entanto, precisará obter o certificado sanitário e fitossanitário 
que é emitido pelo Mapa, o qual será fiscalizado e inspecionado pelo Sistema de Vigilância 
Agropecuária Internacional (Vigiagro), na ocasião da exportação.

A proteção sanitária vegetal é o conjunto de medidas adotadas pela agricultura, e é necessá-
ria para evitar a propagação de pragas e doenças. Cada país estabelece regras para garantir 
a qualidade e segurança dos produtos comercializados. Entre os critérios mais comuns es-
tão controle de pragas, resíduos e contaminantes, além de requisitos, como boas práticas 
agrícolas, boas práticas de fabricação e padrões de higiene operacionais.

Como já sabido, os EUA não admitem a entrada do açaí in natura, já para o congelado, 
exige-se que o importador providencie uma Import Permit. Quanto ao açaí processado, não 
foram estabelecidas barreiras fitossanitárias. No entanto, todo exportador deverá providen-
ciar o Certificado Fitossanitário (CF) junto ao Mapa, que atesta a condição fitossanitária da 
partida de plantas, partes de vegetais, produtos de origem vegetal e outros artigos regula-
mentados. Segue, no anexo, a íntegra do manual, que pode também ser visualizado no link 
´Manual de Procedimentos para Tratamentos Fitossanitários com fins Quarentenários´.

6.1. Exigências fitossanitárias
O Certificado Fitossanitário (CF) atesta a condição fitossanitária da partida de plantas, partes 
de vegetais, produtos de origem vegetal e outros artigos regulamentados. Com o objetivo de 
evitar a disseminação de doenças e pragas, a legislação proíbe a entrada e saída no país de 
produtos vegetais, sem autorização do Ministério da Agricultura. O trabalho de fiscalização e 
inspeção fica a cargo do Vigiagro e da Secretaria de Defesa Agropecuária, nos portos orga-
nizados, aeroportos internacionais, postos de fronteira e aduanas especiais.
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Além disso, no que diz respeito à inspeção e à certificação de produtos vegetais destinados 
para outro país, devem ser observados os requisitos fitossanitários aprovados pela Organi-
zação Nacional de Proteção Fitossanitária (ONPF) do país de destino das mercadorias, que 
no caso deste estudo, trata-se do USDA e FDA. Para o exportador brasileiro, as informações 
poderão ser obtidas no Departamento de Sanidade Vegetal (DSV/SDA) do Ministério da Agri-
cultura, que, por sua vez, é a ONPF brasileira.

Segue o hiperlink NIMF nº 1 (2006) – Normas Internacionais de Medidas Fitossanitárias, pro-
duzido pela Secretaria de Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais do IPPC 
(International Plant Protection Convention). Nesse decreto, constam informações determina-
das na convenção, no qual está informado que o Mapa é a instituição brasileira responsável 
pela emissão do Certificado de Proteção Fitossanitária para o exportador.

No caso de exportação de produtos vegetais para países do Mercosul, devem ser observa-
dos os Requisitos Fitossanitários Harmonizados por Categoria de Risco, estabelecidos nos 
termos da Instrução Normativa n° 23, de 2 de agosto de 2004. Assim sendo, no caso do açaí 
processado, os requisitos fitossanitários constam da Seção I, que trata de plantas, partes de 
plantas e seus produtos. Importante ressaltar que o açaí processado insere-se na categoria 
risco zero. Para acessar ao conteúdo da Seção I – no modo PDF – clique no link abaixo:

http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/vegetal/vegetal_exportacao_vigilanciaSanitaria/
CAPITULO%203%20-%20SECAO%20I.pdf

Abaixo estão informadas as seções e os respectivos assuntos contemplados pela Instrução 
Normativa nº 23, os quais podem ser acessados por meio do link acima mencionado:

Seção I - Plantas, partes de plantas e seus produtos

Seção II – Fiscalização de Embalagens e Suportes de Madeira  

Seção III - Agrotóxicos, componentes e afins 

Seção IV - Bebidas em Geral, Vinhos e derivados da Uva e do Vinho

Seção V - Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes 

Seção VI - Produtos com Procedimentos especiais

6.2 Tratamento fitossanitário e quarentenário
O tratamento quarentenário trata-se de uma ação de defesa aplicada por algumas empre-
sas credenciadas junto ao Ministério da Agricultura, e tem por objetivo assegurar a isen-
ção de pragas em produtos vegetais tratados com agrotóxicos autorizados.

Para isso, o Ministério credencia as empresas que podem imprimir a Certificação Fitossanitária 
da NIMF 15 da FAO (ISPM 15 - FAO) referente ao tratamento que foi utilizado, lembrando que 
os fiscais federais agropecuários também estão aptos à emissão do certificado fitossanitário.
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Abaixo, segue tabela com a lista das empresas credenciadas para prestação de serviços em 
tratamento fitossanitário e quarentenário no estado da Bahia. É possível, no site do Mapa, 
identificar quais são as empresas credenciadas em todos. Para pesquisa dos demais esta-
dos de interesse, acesse o link abaixo:
http://www.agricultura.gov.br/vegetal/exportacao/exigencias-fitossanitarias/tratamento-fi-
tossanitario-e-quarentenario

Razão Social e Nº Credenciamento Nº Município

UPA - UMBUZEIRO PRODUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA. 81 Casa Nova

MADEIRAS PRADO LTDA. 182 Conde

ECOLAB QUÍMICA LTDA. 488 Dias D’ávila

ASTRA SUL BAHIA SANEAMENTO BÁSICO LTDA. 487 Itabuna

EBRAZ EXPORTADORA LTDA. 53 Juazeiro

IBACEM AGRÍCOLA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. 438 Juazeiro

SPECIAL FRUIT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAO LTDA. 64 Juazeiro

MEHMERI E LORDELO LTDA ME. 143 Livramento de Nossa Senhora

EMBALATEC BAHIA EMBALAGENS LTDA. 285 Nova Viçosa

BAHIA CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA. 346 Salvador

CERES AGRONEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA. 377 Salvador

6.3 Procedimentos administrativos, para exportação de 
produtos agropecuários brasileiros, no âmbito do Mapa
A empresa e o produto devem ter registro no Mapa ou na Secretaria da Agricultura do estado.

As unidades da Vigiagro/Mapa, localizadas nos portos, aeroportos internacionais e postos 
de fronteira, responsáveis pela autorização de exportação de produtos e insumos agrope-
cuários, manterão o cadastro atualizado de seus usuários (exportador, importador e seus 
representantes legais credenciados).

Além do cadastro, são necessários os seguintes documentos:

a) Requerimento para produtos agropecuários – formulários padrão, aos quais devem ser 
anexados os seguintes documentos:

• Documentação sanitária específica;
• Documentos aduaneiros da mercadoria;
• Cópia da nota fiscal;
• Cópia do conhecimento de carga; 
• Plano de carga/manifesto.
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b) Quando se tratar de mais de um produto no mesmo requerimento, é necessário o preen-
chimento do formulário Dados Complementares ao Requerimento de Fiscalização de 
Produtos Agropecuários;

c) O usuário deve providenciar o protocolo oficial das exigências sanitárias e outras restrições 
do país importador (Import Permit);

A fiscalização fitossanitária das mercadorias é realizada de acordo com os Requisitos Fitos-
sanitários segundo a Categoria de Risco2. A fiscalização realizada deverá ser registrada no 
Termo de Fiscalização;

Certificado Fitossanitário Internacional, emitido após a inspeção da partida e atendidas às 
exigências fitossanitárias e outras restrições do país importador. As informações conside-
radas para a emissão do certificado compreendem o Requerimento para Produtos Agro-
pecuários, documento aduaneiro, Certificado Fitossanitário de Origem (CFO), certificados 
laboratoriais e o resultado da conferência e exames no ato da inspeção.

Ressalta-se que o certificado deve atender às regulamentações ou requisitos fitossanitários 
dos países importadores em relação a pragas regulamentadas, incluindo os requisitos esta-
belecidos nas permissões de importação (import permit). O fluxograma 1 mostra as etapas 
que devem ser cumpridas para a obtenção do Certificado de Sanidade/Fitossanidade Inter-
nacional para a exportação de produtos industrializados e congelados:

Fluxograma 1 – Exportação de produtos industrializados e congelados

2 As categorias de risco estão definidas na Portaria nº 127/97, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento
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O fluxograma 2 mostra as etapas que devem ser cumpridas para a obtenção do Certificado 
de Sanidade/Fitossanidade Internacional para a exportação de frutos, flores-hastes, produ-
tos perecíveis e outros produtos vegetais:

Fluxograma 2 – Exportação de frutos, flores-hastes, produtos perecíveis e outros 
produtos vegetais
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conclusão
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Este estudo pautou-se na identificação das barreiras sanitárias e fitossanitárias estabelecidas 
pelos EUA na importação do açaí brasileiro, utilizando dados extraídos junto a organismos e 
instituições nacionais e internacionais.

Frisa-se a importância em acompanhar as informações divulgadas pela OMC por seu papel 
em estabelecer a implementação das regras e normas que regulam o comércio em geral, 
bem como o fluxo internacional de produtos agropecuários, com redobrada atenção às pa-
dronizações estabelecidas por países que impõem barreiras à importação de produtos do 
setor de alimentos e bebidas.
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DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DO PARÁ.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. – MAPA - www.agricul-
tura.gov.br

MINISTÉRIO DA SAÚDE. www.saude.gov.br

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES - MRE. www.mre.gov.br

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. www.mma.gov.br

APHIS-USDA http://www.aphis.usda.gov/regulations/index.shtml

FDA www.fda.gov

US Government Printing Office www.ecfr.gov

AMS (USDA) http://www.ams.usda.gov

CODEX Alimentarius www.codexalimentarius.org

IPPC www.ippc.int

Itamaraty www.mre.gov.br

FAO www.fao.org

IBD www.ibd.com
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Anexo A
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