
 

Programa de Controle de Qualidade INPAS 

 

 

(1) Descrição e Objetivos 

 

A INPAS – Associação Brasileira de Insumos para Agricultura Sustentável trabalha 

pela difusão e inserção do conceito de sustentabilidade na cadeia produtiva de 

insumos agrícolas. Dentre as suas linhas de atuação está o fomento a práticas que 

visem melhorar a qualidade dos Insumos de Base Orgânica - IBO no Brasil. Através do 

Programa de Controle de Qualidade – PCQ INPAS as empresas poderão aferir seus 

resultados, identificar seus erros e corrigi-los, disponibilizando no mercado insumos de 

qualidade assegurada. As análises poderão ser adotadas no Controle de Qualidade 

interno das empresas. 

 

O Programa de Controle de Qualidade – PCQ INPAS torna-se ferramenta importante 

no planejamento e rotina do setor de produção das empresas, tendo como objetivo 

principal a checagem dos valores das garantias e contaminantes de produtos finais e 

matérias-primas recebidas, de acordo com o que estabelece a Legislação Federal do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além disso, esta iniciativa 

contribui para a coleta de subsídios técnicos na elaboração do Manual da Qualidade a 

ser implantado pela INPAS.   

 

A plena participação das empresas (Associadas ou Não associadas) será de 

fundamental importância para o êxito do Programa, além de dar consistência técnica 

aos resultados apresentados. 

 

(2) Levantamento do volume de amostras 

 

A INPAS será responsável em coletar junto às Associadas quais os volumes de 

amostras por produto serão encaminhados para os Laboratórios, de acordo com o 

critério mínimo estabelecido por volume produzido: 

 

 CONTAMINANTES (anualmente, por produto): 1 amostra a cada 20.000 t/ano 

(mínimo) produzida 

 

 GARANTIAS: 10.000 t/ano (mínimo). As empresas deverão mandar ao menos 
uma amostra por produto e a partir das 10.000 t produzidas, 1 amostra a cada 
10.000 t produzida. 

 

Para tal, a INPAS criará um modelo de questionário para determinar as empresas 

participantes bem como o volume de amostras a ser enviado para cada laboratório. 



 

 

Serão estudadas as análises específicas necessárias para atender aos segmentos 

produtores de Vermiculita, Resinas Fenólicas e Insumos para Controle Biológico. 

 

 Em caso de dúvidas, favor contatar diretamente a Associação pelo telefone: 11- 

50846529 ou via e-mail.  

 

De posse do número estimado de amostras, serão estabelecidos convênios com 

Instituições de Pesquisa e Laboratórios através de contrato de prestação de serviços 

analíticos, a um custo bastante atrativo às empresas participantes. 

 

(3) Preparo das Amostras  

 

Conforme o número pré-estabelecido pelas empresas, as amostras deverão ser 

encaminhadas diretamente ao Laboratório da instituição de pesquisa contratada, que 

deverá estabelecer os critérios e cronograma para envio de amostras.  

 

(4) Participantes 

 

Empresas associadas INPAS e não associadas INPAS. Ressalta-se que o caso das 

empresas não associadas INPAS o custo de participação será diferenciado das 

Associadas INPAS. 

 

(5) Cronograma: As amostras serão encaminhadas aos Laboratórios entre os meses 

de Fevereiro a Dezembro (prazo limite até 20/12) de cada ano. Data prevista para 

Lançamento Oficial do Programa em 19/06/2013. 

 

(6) Resultados 

 

O laboratório conveniado enviará os resultados individualmente às empresas, assim 

como o relatório técnico de resultados e comentários ANUALMENTE.  

 

Outras Informações disponíveis também na página: 

 

 

http://www.inpas.org.br/ 

 


