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fevereiro de 2020, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019,
e o que consta do Processo nº 21000.075614/2019-33, resolve:
Art. 1º Estabelecer, pelo prazo de 1 (um) ano, a moratória da pesca e
comercialização da piracatinga (Calophysus macropterus) em águas jurisdicionais brasileiras
e em todo território nacional.
§ 1º Fica proibido, durante o prazo estabelecido no caput, a pesca, retenção a
bordo, transbordo, desembarque, armazenamento, transporte, beneficiamento e a
comercialização da piracatinga em águas jurisdicionais brasileiras, e em todo território
nacional.
§ 2º Durante esse período, a Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderá buscar o apoio de outras instituições
governamentais para:
I - avaliar os efeitos da moratória para a recuperação das espécies de botos
(Inia geoffrencis e Sottalia fluviatillis) e jacarés (Caiman crocodilus e Melanosuchus
niger);
II - identificar técnicas e métodos ou alternativas produtivas ambiental,
econômico e socialmente viáveis e sustentáveis para o exercício e controle da atividade
pesqueira da piracatinga (Calophysus macropterus).
Art. 2º A vedação de que trata esta Instrução Normativa não se aplica para
casos de captura com fins de pesquisa científica, desde que devidamente autorizada pelo
órgão ambiental competente.
Art. 3º A vedação de que trata esta Instrução Normativa não se aplica para a
pesca de subsistência.
Parágrafo Único. Fica definida como pesca de subsistência, a captura e o
transporte de até 5kg da espécie, para fins únicos de alimentação do pescador e sua
família.
Art. 4º Os infratores das disposições contidas nesta Instrução Normativa ficam
sujeitos às sanções previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e no Decreto nº
6.514, de 22 de julho de 2008, e em legislação complementar, sem prejuízo de outras
cominações legais.
Parágrafo Único. As embarcações, pescadores profissionais ou amadores, e
indústrias de pesca que atuarem em desacordo com as medidas estabelecidas nesta
Instrução Normativa, independentemente de outras sanções, terão cancelados seus
cadastros, autorizações, inscrições, licenças, permissões ou registros da atividade
pesqueira, após processo transitado em julgado.
Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor em 1º de julho de 2020.

Art. 2º Estas normas aplicam-se exclusivamente aos produtos não
madeireiros de origem vegetal ou fúngica e aos produtos de pescado, que tenham
como objetivo a sua identificação como produto orgânico.
Art. 3º Fica revogada a Instrução Normativa Conjunta nº 17, de 28 de maio de 2009.
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 1º de setembro de 2020.
TEREZA CRISTINA CORRÊA DA COSTA DIAS
Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento
RICARDO DE AQUINO SALLES
Ministro de Estado do Meio Ambiente
ANEXO
NORMAS TÉCNICAS PARA A OBTENÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS
ORIUNDOS DO EXTRATIVISMO SUSTENTÁVEL ORGÂNICO
CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES
Art. 1º Para fins desta Instrução Normativa, consideram-se as seguintes
definições:
I - acordo de pesca: conjunto de medidas específicas decorrentes de
tratados consensuais entre os diversos usuários e o órgão gestor dos recursos
pesqueiros em uma determinada área, definida geograficamente;
II - agroextrativismo: combinação de atividades extrativas com técnicas de
cultivo, criação e beneficiamento; é orientado para a diversificação, consórcio de
espécies, imitação da estrutura e dos padrões do ambiente natural, e uso de técnicas
geralmente desenvolvidas a partir dos saberes e práticas tradicionais, do conhecimento
dos ecossistemas e das condições ecológicas regionais;
III - áreas especialmente protegidas: incluem-se nesta categoria as Áreas de
Preservação Permanente e as Reservas Legais, disciplinadas pela norma vigente;
IV - biodiversidade ou diversidade biológica: é a variedade entre organismos
vivos de todas as origens, incluindo ecossistemas terrestres, marinhos e outros
ecossistemas aquáticos, bem como os complexos ecológicos dos quais eles fazem parte,
incluindo a diversidade dentre uma mesma espécie, entre espécies diferentes e entre
ecossistemas;
V - croqui da unidade de produção: mapa simples, que pode ser feito de
próprio punho, sem formalização de escala ou coordenadas geográficas, que demonstre
de forma clara a localização dos principais elementos constantes na unidade de
produção, tais como estradas, cursos d'água, benfeitorias e áreas de manejo;
VI - croqui de localização: mapa simples que pode ser feito de próprio
punho, sem formalização de escala ou coordenadas geográficas, que demonstre de
forma clara o caminho até a unidade de produção;
VII - desenvolvimento sustentável: o uso equilibrado dos recursos naturais,
voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as
mesmas possibilidades para as gerações futuras;
VIII - Ecossistema: conjunto formado por todos os fatores bióticos (seres
vivos) e abióticos (solo, água e atmosfera), que atuam simultaneamente sobre
determinada região;
IX - estoque: para fins desta Instrução Normativa, classifica-se como:
a) estoque pesqueiro: grupo de indivíduos da mesma espécie de pescado,
com as mesmas características fisiológicas e populacionais, que habitam a mesma área
e que estão disponíveis legalmente para a captura;
b) estoque vegetal: o conjunto de produtos não madeireiros que fazem
parte de uma área previamente planejada, para o manejo e produção orgânica.
X - exsudatos: são materiais produzidos pelas plantas, associados à sua
seiva, excretados de forma natural ou provocada, como látex, resinas, óleo-resinas e
gomas;
XI - extrativista: aquele que pratica o extrativismo ou agroextrativismo;
XII - frequência: quantidade de intervenções ao longo de um período de
tempo determinado, em uma população ou indivíduo; sua adequação é necessária para
diminuir ou neutralizar os impactos negativos em longo prazo sobre o vigor e produção
dos indivíduos explorados;
XIII - funções ecossistêmicas: conjunto de funções dos ecossistemas,
fundamentais para a manutenção da vida, como ciclagem de nutrientes, de água e de
gases;
XIV - indivíduo: o exemplar de uma espécie qualquer que constitui uma
unidade distinta;
XV - intensidade: grau, medida ou severidade com que se explora um
recurso em relação a uma determinada frequência;
XVI - manejo sustentável: administração da espécie para a obtenção de
benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de
sustentação da população e do ecossistema objeto do manejo e considerando-se,
cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies, de múltiplos
produtos e subprodutos, bem como a utilização de outros bens e serviços;
XVII - pescado: espécie da atividade pesqueira, incluindo peixes, crustáceos,
répteis, anfíbios, moluscos e equinodermos com a finalidade de consumo humano;
XIX - povos e comunidades tradicionais: grupos culturalmente diferenciados
e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social,
que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e
práticas gerados e transmitidos pela tradição;
XX - práticas de produção: atividades diretamente ligadas a uma etapa de
produção de um produto extrativista;
XXI - produtos da sociobiodiversidade: bens e serviços (produtos finais,
matérias-primas ou benefícios) gerados a partir de recursos da biodiversidade, voltados
à formação de cadeias produtivas de interesse dos povos e comunidades tradicionais
e de agricultores familiares, que promovam a manutenção e valorização de suas
práticas e saberes, e assegurem os direitos decorrentes, gerando renda e promovendo
a melhoria de sua qualidade de vida e do ambiente em que vivem;
XXII - produtos não-madeireiros: todo o material biológico, excetuado a
madeira roliça e derivados de madeira serrada, placas, painéis e polpa de madeira, que
podem ser extraídos de ecossistemas naturais ou modificados, e serem utilizados para
uso doméstico ou comercial, ou dotados de uma significância social, religiosa ou
cultural específica, tais como raízes, cogumelos, cascas, cipós, folhas, flores, frutos,
sementes, exsudatos e fibras;
XXIII - projeto extrativista sustentável orgânico: documento que descreve um
conjunto de práticas e fundamentos técnicos organizados para o Extrativismo
Sustentável Orgânico de uma área determinada, com vistas ao reconhecimento da
qualidade orgânica;
XXIV - regeneração natural: renovação ou restauração da população via
germinação de sementes, crescimento clonal, reprodução, sobrevivência ou crescimento
de indivíduos novos para maiores classes etárias;
XXV - sazonalidade: propriedade do clima que caracteriza a ocorrência de
acontecimentos regulares conforme as estações do ano;

JORGE SEIF JUNIOR
PORTARIA Nº 160, DE 8 DE JUNHO DE 2020
Submeter à Consulta Pública, pelo prazo de 45
dias, a contar da data de publicação desta
Portaria, a proposta de Instrução Normativa com o
objetivo de aprovar as normas técnicas para a
obtenção de produtos orgânicos oriundos do
extrativismo sustentável orgânico.
O SECRETÁRIO DE AQUICULTURA E PESCA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo
art. 29 do Decreto nº 10.253, de 20 de fevereiro de 2020, e CONSIDERANDO o
constante dos autos do processo nº 21010.002442/2018-89, resolve:
Art. 1º Submeter à Consulta Pública, pelo prazo de 45 dias, a contar da
data de publicação desta Portaria, a proposta de Instrução Normativa apresentada em
ANEXO com o objetivo de aprovar as normas técnicas para a obtenção de produtos
orgânicos oriundos do extrativismo sustentável orgânico.
Art. 2º O objetivo da presente Consulta Pública é permitir a ampla
divulgação da proposta de Instrução Normativa, para receber sugestões ou comentários
de órgãos, entidades ou pessoas interessadas.
Parágrafo Único. As sugestões e comentários previstos no caput serão
públicas e, portanto, poderão ser visualizadas por qualquer contribuinte.
Art. 3º As sugestões de que trata o Art. 2° desta Portaria, tecnicamente
fundamentadas, deverão ser apresentadas no formato de planilha editável, conforme
exemplo
abaixo,
e
deverão
ser
enviados
para
o
e-mail:
organico.sap@agricultura.gov.br.
.

.

Identificação
do
artigo,
inciso, parágrafo e alínea
xxxxxxxxxxx

Texto

atual
minuta
xxxxxxxxxxx

da

Redação proposta
xxxxxxxxxxx

Justificativa

técnica
legal

xxxxxxxxxxx

e

Dados
contribuinte

do

xxxxxxxxxxx

§ 1° Os critérios para aceitação das sugestões de alteração, inclusão ou
exclusão nos textos levarão em conta a obediência aos demais ditames legais e
acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário.
§ 2° As sugestões deverão ser encaminhadas respeitando os campos abaixo,
sendo todos de preenchimento obrigatório:
I- item: Identificação do artigo, inciso, parágrafo e alínea (Exemplo: art. 1°,
§ 1°, inciso I, da proposta de Instrução normativa);
II- Texto atual da minuta: citação da parte do texto original a que se
refere;
III- Redação proposta: texto sugerido com alteração, inclusão ou exclusão;
IV- Justificativa técnica e legal: embasamento técnico e legal devidamente
fundamentado de modo a subsidiar a discussão;
V- Dados do Contribuinte: responsável pela sugestão, identificando com o
nome completo, se pessoa física, ou razão social, se pessoa jurídica, endereço
eletrônico e telefone de contato.
Art. 4º A inobservância de qualquer inciso do art. 3° desta Portaria,
implicará na recusa automática da sugestão ou comentário encaminhado.
Art. 5º Findo o prazo estabelecido no art. 1° desta Portaria, o Departamento
de Ordenamento e Desenvolvimento da Pesca deverá avaliar as sugestões recebidas e
procederá com as adequações pertinentes.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE SEIF JUNIOR
ANEXO
INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº , DE DE DE 2020
Aprova as normas técnicas para a obtenção de
produtos orgânicos oriundos do extrativismo
sustentável orgânico.
A MINISTRA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO e
o MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso da atribuição que lhes confere
o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto na Lei
nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, no Decreto nº 6.323, de 27 de dezembro de
2007, e o que consta do Processo nº 21010.002442/2018-89, resolvem:
Art. 1º Ficam aprovadas as normas técnicas para a obtenção de produtos
orgânicos oriundos do extrativismo sustentável orgânico, na forma do Anexo à presente
Instrução Normativa.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020061500003
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

