
 

MANUAL DE USO DO SELO – PROGRAMA DE BOAS PRÁTICAS 

AGROPECUÁRIAS 

 

Estabelecimento Rural: 

Numeração de série do Selo: BPA0001. 

  

 O uso do selo concedido ao estabelecimento rural certificado pelo Programa de Boas 

Práticas Agropecuárias, Brasília Qualidade no Campo, deverá respeitar as determinações 

abaixo relacionadas:  

 

1. O grid de construção do selo deverá respeitar a seguinte forma:  

 
2. Para que seja mantida a integridade dos elementos e a legibilidade da marca, 

determina-se que o menor tamanho para reprodução não seja inferior a 33,5mm de 

largura e 35mm de altura. 

 

 



2.1. A impressão do selo no rótulo dos produtos será permitida nas medidas: 

33,5mm de largura por 35mm de altura; ou 37,5mm de largura por 39,0mm de 

altura; ou 40,5mm de largura por 42,0mm de altura; ou 46,5mm de largura por 

48,0mm de altura; ou 51,5mm de largura por 53,0mm de altura; 

2.2. O estabelecimento rural, no ato de concessão do selo, deverá comunicar 

formalmente à SEAGRI/DF os tamanhos de Selo, bem como quais as culturas 

produzidas na propriedade certificada utilizarão o selo. O estabelecimento rural 

deverá, a cada seis meses, encaminhar à SEAGRI/DF a listagem atualizada dos 

produtos in natura produzidos no Estabelecimento Certificado que utilizarão o 

Selo; 

2.3. Poderá, em caso de impossibilidade de impressão do selo no rótulo dos 

produtos, utilizar o selo em banners desde que comunicado previamente ao Comitê 

Gestor do Programa. Neste caso, o estabelecimento rural deverá comunicar à 

SEAGRI/DF o tamanho do Selo impresso no banner, desde que respeitada à 

proporção estabelecida no item 2.1; 

2.4. O estabelecimento rural terá Certificação e Selo cancelados em caso de uso 

indevido do Selo. 

 

 

3. O uso do selo deve estar em conformidade às cores abaixo estabelecidas: 

 

 

 

3.1. Permite-se a aplicação da escala de cinza apenas quando houver limitações de 

reprodução da logo colorida. Admite-se a opção em uma só cor (uso restrito) se 

essa fora única no processo de impressão. 



 

 

 

 

3.2. Não será permitido o uso de cores, formatos e textos distorcidos ao 

determinado neste Manual. 

 

4. A tipologia utilizada deverá adotar as seguintes determinações:  

4.1. A tipologia utilizada na palavra “SECRETARIA DE AGRICULTURA, 

QUALIDADE NO CAMPO” deverá ser a Helvetica Black Condensed. 

4.2. A tipologia utilizada na palavra “BRASÍLIA”deverá ser a Helvetica Bold 

Condensed. 

4.3. A tipologia utilizada na palavra “BOAS PRÁTICAS” deverá ser a Helvetica 

Black Condensed Oblique. 

4.4. A tipologia utilizada na palavra “Agropecuárias” deverá ser a  LillyBelle 

Regular. 

 



 

                                  

 

 

5. O responsável pelo estabelecimento fica ciente que está passível de cancelamento da 

Certificação e do Selo em caso de uso desconforme com as determinações deste 

manual, em caso de uso displicente ou indevido do Selo, bem como nas situações 

descritas no § 5° do artigo 9 da Portaria n° 35 de 12 de maio de 2016. 

6. O uso do Selo é exclusivo aos alimentos in natura produzidos no estabelecimento 

rural Certificado no Programa de Boas Práticas Agropecuárias. O estabelecimento 

rural terá Certificação cancelada em caso descumprimento de tal determinação. 

 

COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA DE BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS 


