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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ORGÂNICA PARA O 
MERCADO BRASILEIRO

Page 1 of 2

A ECOCERT BRASIL Certificadora Ltda., organismo de certificação de produtos acreditado pela CGCRE (Coordenação Geral de 
Acreditação) do INMETRO sob o nº 0077 e credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) sob o nº 
002, certifica que os produtos listados abaixo são produzidos, processados e comercializados conforme as regras previstas pela Lei 
10831 / 03, Decretos 6323/07 e 7048/09, IN 19/09, IN 18/14 e demais Instruções Normativas correspondentes a cada escopo.

Nilo UmedaOperador

Endereço Estrada de São Lázaro Biritiba Ussú
08765-340 MOGI DAS CRUZES - São Paulo

Data da última inspeção anual : 15/12/2016

Validade*: 13/06/2018

* O não cumprimento das exigências impostas pela legislação e pelas Condições Técnicas determinadas pela Ecocert Brasil e 
aceitas pelo operador poderá ocasionar a suspensão ou o cancelamento deste certificado, independente do seu prazo de validade.

Para a manutenção e/ou renovação da sua certificação, a próxima inspeção anual deverá ocorrer até 15/12/2017

Produtos Comerciais Categoria de certificaçao

Produção Primária Vegetal/Animal/Cogumelos

Olerícolas Produto Orgânico - IN 46/11

Produtos Processados

Frutas tropicais e subtropicais

Atemoia, banana, carambola, caqui (rama forte, fuyu, guimbo), goiaba, 
laranja (pêra, bahia, lima, lima da pérsia e valência), mamão, melancia, 
ponkan, murcot, mexerica bergamota, kinkan, abacaxi, pêssego, coco, 
maçã.

Produto Orgânico - IN 18/09

Legumes e melões, raízes e tubérculos

Acelga, agrião, alface (americana, crespa, mimosa, lisa, roxa), alecrim, 
arruda, alho poró, almeirão liso, catalonha, cebolinha, cheiro verde, 
coentro, couve manteiga, escarola, espinafre, hortelã, manjerona, 
manjericão, mostarda, Repolho (verde, roxo), rúcula, salsa, salsão, 
radicchio, tomilho, orégano, alface minis

Produto Orgânico - IN 18/09

Beterraba, couve brócolis, brócolis japonês, milho verde, cenoura, couve 
flor, erva doce, nabo, rabanete, abobrinha (brasileira, italiana), abóbora 
cabotiá, batata doce, batata inglesa, batata, berinjela, vagem extra fina, 
cebola, chuchu, ervilha torta, ervilha grão, inhame, jiló, mandioquinha, 
pepino (capira, japonês e comum), pimenta Cambuci, pimentão (verde e 
vermelho), quiabo, tomate (caqui, pera grape, piccolo, salada, cereja e 
italiano), vagem macarrão, mandioca, cebola

Produto Orgânico - IN 18/09

Preparações a base de frutas

Frutas congeladas: Amora preta, morango, mirtilo, framboesa, fisalis Produto Orgânico - IN 18/09

Produtos de moinhos

Farinha de arroz integral, farinha de arroz branco, farinha de milho, arroz 
vermelho, arroz arbóreo, arroz integral , arroz branco, arroz cateto 
integral

Produto Orgânico - IN 18/09
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Tel/Fax: +48-3232.8033 - email: ecocert.brasil@ecocert.com - CNPJ: 07.404.814 / 0002-11
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Este certificado não substitui a Declaração de Transação Comercial
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Vincent MOREL
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