
1

Rotulagem Ambiental tipo III para a 
Carne de Frango Brasileira

Benefícios e oportunidades para o setor

Brasília, fevereiro de 2018
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Aves e Suínos

Tiago Braga
coordenador do PBACV



2

Rotulagem ambiental

• Há um grande número de rotulagens 
disponíveis;

• Em 2016 o Brasil lançou, por meio do 
INMETRO, o programa  de rotulagem 
ambiental do tipo III, que é baseado em 
ACV; 

• As declarações ambientais do tipo III são
voluntárias;

• Esse tipo de rotulagem é obtido através 
de informações quantitativas e segue a 
norma ISO 14025; e

• O programa brasileiro é semelhante ao 
EPD System, usado na Europa 
(http://www.environdec.com/).
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Regras de categoria de produto do Frango

• Regras de Categorias de Produtos (RCPs) definem as regras e requisitos 
para as rotulagens ambientais do tipo III de determinada categoria de 
produtos, como a de Aves;

• Elas estão relacionadas aos principais impactos que aquela categoria de 
produto causa, como por exemplo, gases do efeito estufa (em CO2 
equivalente), gases acidificantes e depleção do oxigênio;

• As RCPs são construídas por consórcios, atendendo à percepção que as 
partes interessadas têm acerca dos impactos ambientais potenciais.
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Regra de categoria de produto do Frango

• Etapas e tempo para criação das categorias de produto.

Fonte: portaria 100 / 2016, Inmetro Fonte: USGlass News Netword
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RCP conjunta do Frango

• Em 2016 a Tailândia convidou o Brasil a apresentar uma RCP Conjunta do 
Frango para a União Europeia;

• Os países fariam sua própria RCP que, na sequência, seriam consolidadas 
para criação de uma RCP única;

• A ONU Meio Ambiente se dispôs a auxiliar na integração dos esforços de 
Brasil e Tailândia e posterior apresentação à Comissão Europeia.
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RCP conjunta do Frango

RCP Nacional

• Brasil

• Tailândia

Consolidação 
da RCP 

conjunta

Apresentação 
para a UE
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Considerações sobre a proposta

Positivas

• Setor ficará na vanguarda e poderá influenciar a UE;

• Os custos são mínimos, já que por ser o projeto piloto, haverá trabalho 
voluntário e investimento das instituições do PBACV; e

• Oportunidade de construir agenda positiva.

Para se avaliar

• Necessidade de abertura de dados;

• Apesar de mínimos, existe necessidade de investimento; e

• Incorporará visão da Tailândia.
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Opções

1. Construção da RCP nacional e discussão com a Tailândia para 
apresentação de uma proposta conjunta para a UE.

2. Construção da RCP nacional, apresentação independente para a UE.

3. Não realizar a construção da RPC, neste caso, o Brasil adotará as 
regras estipuladas pelos agentes externos para exportação, se vier a 
ser exigido.
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