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Entenda como funciona a 
Certificação de Produtos Orgânicos
Por Raissa Urzedo

O sistema orgânico de produção 
agropecuária é todo aquele em que se adotam 
técnicas específicas, mediante à otimização do 
uso dos recursos naturais e socioeconômicos 
disponíveis e o respeito à integridade cultural 
das comunidades rurais. Ele tem por objetivo 
a sustentabilidade econômica e ecológica, 
a maximização dos benefícios sociais, a 
minimização da dependência de energia não-
renovável, empregando, sempre que possível, 
métodos culturais, biológicos e mecânicos, em 
contraposição ao uso de materiais sintéticos, a 
eliminação do uso de organismos geneticamente 
modificados e radiações ionizantes, em qualquer 
fase do processo de produção, processamento, 
armazenamento, distribuição e comercialização, 
e a proteção do meio ambiente. As técnicas 
usadas para se obter o produto orgânico incluem 
o emprego de compostagem, da adubação verde, 
o manejo orgânico do solo e da diversidade de 
culturas, que garantem a mais alta qualidade 
biológica dos alimentos. 

O solo é a base do trabalho para a 
produção de orgânicos, os microrganismos além 
de transformar a matéria orgânica em alimento 
para as plantas, tornarão a terra porosa, solta, 
permeável à água e ao ar. Por outro lado, a 

cultura orgânica promove permanentemente o 
melhoramento do solo. 

O alimento orgânico tem mais vitaminas 
e sais minerais, pois provém de um solo rico e 
equilibrado em todos os nutrientes. Além disso, 
contém maior teor de matéria seca, tendo 
maior valor nutricional. Também é considerado 
mais saboroso, pois mantém os ácidos orgânicos 
não nitrogenados, especialmente em frutas e 
hortaliças consumidas in natura.

Ao adquirir produtos orgânicos, os 
consumidores estão contribuindo para o meio 
ambiente. Pois a cultura orgânica garante a 
melhoria da qualidade da água, a intensificação 
da vida microbiológica do solo, o aumento da 
biodiversidade e o retorno de pequenos animais 
ao espaço agrícola.  Por outro lado, os métodos 
orgânicos de produção demandam maior tempo 
e tem menor produtividade quando comparados 
às culturas tradicionais, pois dependem das 
limitações climáticas, do solo e da água. Mesmo 
assim, com o passar do tempo, os agricultores 
encontram o equilíbrio entre o meio ambiente 
e a relação convergente do tempo, ritmo, custos 
de produção, podendo competir com as culturas 
tradicionais no que tange à produtividade e 
resultados econômicos. 



No Brasil, o mercado de orgânicos é regido 
pela Lei 10.831 de 2003, que dispõe sobre a 
agricultura orgânica.

Com o crescente interesse pela agricultura 
orgânica, surge a necessidade de uma verificação 
segura, que garanta ao consumidor a certeza de 
estar adquirindo produtos que sejam realmente 
orgânicos. Por isso, estes produtos possuem 
selo de identificação concedido por organismos 
certificadores credenciados que dão garantia por 
escrito que os produtos foram metodicamente 
avaliados e estão em conformidade com as 
normas de produção orgânica vigentes desde a 
sua produção até a comercialização.

Os brasileiros estão cada vez mais 
interessados em saber o que estão comprando, 
atentando-se às informações disponibilizadas 
nos rótulos dos alimentos. Quando um produto 

é garantido por um selo de qualidade, a imagem 
é exibida no rótulo. Apesar do produto com selo 
não ter que ser necessariamente mais caro, o 
consumidor consciente geralmente se dispõe a 
pagar um preço mais elevado por ele. 

A proliferação de selos de qualidade é 
consequência direta da sofisticação da cadeia 
produtiva, na qual houve um aumento do 
número de intermediários entre produtores 
e consumidores finais. Por isso, é necessário 
estabelecer os mecanismos de controle em toda 
a cadeia de produtos orgânicos, que não podem 
ser identificados pelos consumidores como 
produtos distintos daqueles produzidos de 
forma convencional através de aspectos visuais 
como cor, tamanho, forma e aroma.

A certificação de uma produção vegetal, 
animal ou industrial, indica que foram realizadas 

ofertar produtos saudáveis isentos de 
contaminantes intencionais;

reciclar resíduos de origem orgânica, 
reduzindo ao mínimo o emprego de 
recursos não-renováveis;

preservar a diversidade biológica dos 
ecossistemas naturais e a recomposição 
ou incremento da diversidade biológica 
dos ecossistemas modificados em que se 
insere o sistema de produção;

basear-se em recursos renováveis e em 
sistemas agrícolas organizados localmente;

incrementar a atividade biológica do solo;
incentivar a integração entre os diferentes 
segmentos da cadeia produtiva e de 
consumo de produtos orgânicos e a 
regionalização da produção e comércio 
desses produtos;promover um uso saudável do solo, da 

água e do ar, e reduzir ao mínimo todas 
as formas de contaminação desses 
elementos que possam resultar das 
práticas agrícolas;

manipular os produtos agrícolas com 
base no uso de métodos de elaboração 
cuidadosos, com o propósito de manter a 
integridade orgânica e as qualidades vitais 
do produto em todas as etapas.

manter ou incrementar a fertilidade do 
solo a longo prazo;
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O sistema de produção orgânico tem como objetivo:



visitas periódicas à produção com aprovação 
da unidade de produção com os padrões de 
qualidade orgânica.

Estes organismos certificadores 
credenciados são entidades que devem ser 
pessoa jurídica, sem fins lucrativos e com sede 
no território nacional. Todas as entidades 
certificadoras têm de submeter seus dados, suas 
normas técnicas e seus processos de trabalho às 
Comissões da Produção Orgânica nas Unidades 
da Federação, compostas paritariamente por 
cinco membros das organizações governamentais 
e cinco membros de organizações não-
governamentais e demais segmentos do setor 
privado. Caberá às CPOs, acompanhar as 
atividades das certificadoras, com atuação no 
âmbito da sua Unidade da Federação, observando 
o cumprimento das disposições legais vigentes, a 
fim de se manter a idoneidade dos processos de 
credenciamento dentro do mercado de produtos 
orgânicos. A Portaria MAPA Nº 158 de 2004 
dispõe sobre o Programa de Desenvolvimento da 
Agricultura Orgânica.

As instituições certificadoras devem dispor 
na sua estrutura interna, dos seguintes membros:

a) Comissão Técnica: corpo de técnicos 
responsáveis pela avaliação da eficácia e 
qualidade da produção;

b) Conselho de Certificação: responsável pela 
análise e aprovação dos pareceres emitidos pela 
Comissão Técnica; e

c) Conselho de Recursos: que decide sobre 
apelações de produtores e outros interessados.

O IBD - INSTITUTO BIODINÂMICO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL, localizado em 
Botucatu, São Paulo, fiscaliza e certifica produtos 
orgânicos no Brasil. O IBD é filiado à IFOAM 
(Federação Internacional de Movimentos de 
Agricultura Orgânica) e seu certificado é também 
reconhecido na Europa, Estados Unidos e Japão. 

No Brasil, temos certificadas grandes 
cadeias de produtos orgânicos como o mel, leite 
e derivados, frango e ovos, azeite, hortaliças, 
entre outros. A Instrução Normativa Nº 7 de 1999 
traz as normas disciplinadoras para a produção, 
tipificação, processamento, envase, distribuição, 
identificação e certificação da qualidade de 
produtos orgânicos, sejam de origem animal ou 
vegetal.

Três grandes grupos são interessados em receber o selo de certificação:

Produtores rurais (agricultores, 
pecuaristas, extrativistas);

Setores industriais, de 
atacado e varejo dos produtos 
orgânicos; 

Setores industriais e de comercialização 
de insumos utilizados na agricultura 
orgânica.





Doenças transmitidas por alimentos
Por Raquel Melo

As doenças transmitidas por alimentos 
(DTA) constituem um dos problemas de saúde 
pública mais comuns no cenário atual. São 
causadas, principalmente, por microrganismos 
que penetram no organismo humano através da 
ingestão de água e alimentos contaminados.

O relatório da agência da ONU sobre o 
assunto, divulgado no mês de abril deste ano, 
calcula que o número de infecções globais 
causadas pelo consumo de comida estragada 
chegou a 582 milhões, sendo os principais 
responsáveis pelas mortes a salmonela, a E.coli 
e o norovírus.

PRINCIPAIS BACTÉRIAS CAUSADORAS DE DTA´S 

Salmonella spp.

Temperatura ótima: 35°C a 37°C (faixa de 
crescimento 5°C a 45°C)
pH ótimo: 6,5 a 7,5 (faixa de crescimento 4,5 a 
9,0)
Habitat: trato intestinal do homem e animais
Disseminação: alimentos, principalmente de 
origem animal – carnes malcozidas, ovos crus, 
produtos de panificação e saladas diversas

Coliformes termotolerantes 
(Escherichia coli)

Temperatura ótima: 35°C a 37°C
pH ótimo: 6,5 a 7,5
Habitat: trato intestinal do homem e animais
Disseminação: água e alimentos contaminados 
com material fecal
Obs.: A Escherichia coli deve constar 
separadamente em laudos analíticos por se 
tratar de contaminação unicamente fecal.

Clostrídio sulfito redutor a 46°C 
(Clostridium perfringens)

Temperatura ótima: 37°C a 47°C
pH ótimo: 5,5 a 8,0
Habitat: trato digestivo do homem e animais, 
água e solo, poeira.
Disseminação: produtos cárneos (bovinos, 
aves), molhos, temperos, saladas, queijo frescal. 

Estafilococos Coagulase Positiva 
(Staphylococcus aureus)

Temperatura ótima: 37°C a 47°C
pH ótimo: 5,5 a 8,0
Habitat: pele e fossas nasais de indivíduos 
saudáveis.
Disseminação: alimentos manipulados.



Vibrio parahaemolyticus

Temperatura ótima: 37°C (5°C a 43°C)
pH ótimo: 7,5 a 8,5 (5 a 11)
Habitat:  água e estuários, peixes e frutos do 
mar.
Disseminação: alimentos marinhos crus ou 
parcialmente cozidos.

Listeria monocytogenes

Temperatura ótima: 2,5°C a 44°C
pH ótimo: 6,0 a 8,0 (5,0 a 9,0)
Habitat: trato intestinal do homem e animais.
Disseminação: produtos cárneos, leite, queijo, 
produtos de origem vegetal.

As doenças transmitidas por alimentos 
podem dar origem a surtos, sendo que o de 
DTA é o episódio em que duas ou mais pessoas 
apresentam doença semelhante após ingerirem 
alimentos e/ou água da mesma origem. Segundo 
o Ministério da Saúde, para doenças de alta 
gravidade, como botulismo e cólera, apenas 

um caso já é considerado surto. Vale ressaltar 
que a maioria dos casos de DTA, porém, não 
é notificada, pois muitos microrganismos 
patogênicos presentes nos alimentos causam 
sintomas brandos, fazendo com que a vítima não 
busque auxílio médico.

DADOS DO RELATÓRIO DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS, 
PUBLICADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM JULHO DE 2015:





Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/julho/01/arquivo-1-dta.pdf



Entre as causas mais frequentes de 
contaminação dos alimentos, destacam-se a 
manipulação e a conservação inadequadas 
dos mesmos, além da contaminação cruzada 
entre produtos crus e processados, devendo 
ser consideradas as contaminações por 
microbiota própria e a adquirida por processo/
manuseio.

A OMS, Organização Mundial de 
Saúde, indica cinco regras-chave para uma 
alimentação mais segura, além de oferecer 
orientação prática para fornecedores 
e consumidores para a manipulação e 
preparação dos alimentos, isto considerando 
que os cuidados devem envolver toda a cadeia, 
do campo à mesa, conforme representação 
ao lado.

Buscando garantir o fornecimento de 
alimentos microbiologicamente seguros, 
a Diretoria Colegiada da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária publicou em 2001 a 
RESOLUÇÃO ANVISA Nº 12, DE 02-01-2001 
que aprova o Regulamento Técnico Sobre 
Padrões Microbiológicos Para Alimentos. 
Neste Regulamento são determinados, 
além dos padrões microbiológicos sanitários 
para alimentos, os procedimentos e 
instruções gerais para amostragem, colheita, 
acondicionamento, transporte, análise 
microbiológica de amostras, emissão do 
laudo analítico, conclusão e interpretação dos 
resultados.

Considerando a necessidade de 
constante aperfeiçoamento das ações de 
controle sanitário na área de alimentos e 
visando a proteção à saúde da população, 
devem também ser observados os padrões 
de identidade e qualidade específicos de cada 
alimento e as determinações estabelecidas nos 
âmbitos estadual e municipal que consideram, 
muitas vezes, as taxas de incidência local.



Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/manual_de_boas_praticas_maipulacao_alimentos_final_1342815864.pdf







Anvisa define novas regras para 
serviços de alimentação em eventos 
de massa
Por Fernanda Silqueira

Em 02.09.2015 foi publicada, no Diário 
Oficial da União (DOU), a Resolução ANVISA 
nº 43/15, que dispõe sobre a prestação de 
serviços de alimentação em eventos de massa 
e revoga a Resolução ANVISA nº 33/14.

A norma se aplica aos eventos, públicos 
ou privados, que envolvam diariamente um 
contingente superior a 1.000 pessoas e onde 
for realizada alguma das seguintes atividades 
da manipulação de alimentos: recebimento, 
preparo, acondicionamento, armazenamento, 
transporte, distribuição, exposição ao consumo 
e comercialização.

Nos eventos com quantitativo inferior 
a mil pessoas, as regras também poderão 
ser aplicadas, mediante determinação da 
autoridade sanitária local, no âmbito de sua 
competência e considerando as características 

do evento e as peculiaridades de sua localidade. 

Ficam responsáveis pelo cumprimento 
das novas regras os administradores de 
estabelecimentos, organizadores de eventos, 
empresas e empresários contratados pelos 
organizadores de eventos e prestadores de 
serviços contratados que estejam envolvidos 
na manipulação de alimentos.

Dentre as responsabilidades instituídas 
pela norma, destacamos as seguintes: 

• Comunicação imediata à autoridade 
sanitária local sobre eventuais agravos à 
saúde relacionados ao consumo de alimentos 
nos eventos organizados, incluindo aqueles 
fornecidos aos trabalhadores, além da adoção 
de medidas previstas em legislação específica.

• Garantia de acesso livre e facilitado 
à autoridade sanitária local em todos os 
locais onde serão realizadas atividades de 
manipulação e comercialização de alimentos, 
antes e durante o evento.

• Avaliação e aprovação prévia, pela 
autoridade sanitária local, dos documentos, 
das instalações e dos serviços relacionados à 
manipulação de alimentos, mediante protocolo 
junto ao órgão de vigilância sanitária, em 
até trinta dias antes do início do evento, do 
Formulário de Avaliação Prévia das Instalações 
e dos Serviços Relacionados à Manipulação de 
Alimentos apresentado no Anexo I da norma.



• Proibição da participação nos eventos 
dos prestadores de serviços que não estejam 
regularizados perante a vigilância sanitária.

• Garantia de que cada instalação e serviço 
relacionado à manipulação de alimentos 
em eventos que possua, no mínimo, 1 (um) 
responsável capacitado em Boas Práticas.

• Apresentação à Vigilância Sanitária local 
dos documentos de regularização dos veículos 
envolvidos no transporte dos alimentos, 
quando couber.

Com relação aos requisitos específicos 
de boas práticas para instalações e serviços 
relacionados à manipulação de alimentos, a 
norma prevê, dentre outros, os seguintes:

• Obrigatoriedade de cumprimento dos 
requisitos sanitários da Resolução ANVISA nº 
216, de 15.09.2004 e da Resolução ANVISA 
nº 218, de 29.07.2005 pelas instalações ou 
serviços que funcionem regularmente.

• Avaliação do cumprimento dos 
requisitos da norma pela autoridade sanitária 
local por meio da Lista de Avaliação das Boas 
Práticas, constante do Anexo II da norma, 
para instalações e serviços relacionados ao 
comércio de alimentos em eventos.

• Manutenção de condições adequadas de 
higiene e conservação das estruturas utilizadas 
para a montagem das instalações, dos serviços 
de alimentação relacionados à manipulação de 
alimentos. 

Imagem: <www.letrassaborosas.com.br>



• Regularização junto à ANVISA dos 
produtos saneantes utilizados nas instalações e 
serviços, bem como utilização de tais produtos 
conforme instruções do fabricante, por meio 
de armazenamento em local apropriado, 
identificação adequada e isolamento de 
alimentos e utensílios de manipulação. 

• Adoção de medidas preventivas para 
evitar a presença de vetores e pragas no local 
de manipulação de alimentos e contratação de 
empresa especializada em controle integrado 
de vetores e pragas quando as medidas não 
forem suficientes para manter o ambiente sem 
pragas.

• Coleta e armazenamento temporário 
de resíduos em lixeiras com tampas sem 
acionamento manual. Quando não existir 
espaço específico em área externa para 
armazenamento provisório dos resíduos, o 
organizador do evento deverá destinar um 
local apropriado e exclusivo para tal finalidade 
até a coleta definitiva.

• Previsão de sistema de coleta de resíduos 
durante a organização do evento, de forma a 
evitar seu acúmulo, bem como separação do 
lixo reciclável daquele não reciclável, quando 
houver previsão de coleta seletiva.

• Garantia de fonte de água corrente 
oriunda da rede pública ou comprovadamente 
potável, quando proveniente de sistema 
alternativo, em cada instalação e serviço 
relacionado à manipulação de alimentos.

• Capacitação, de todos os manipuladores 
de alimentos envolvidos no evento, em higiene 
pessoal, manipulação de alimentos e doenças 
transmitidas por alimentos.

• Identificação dos alimentos preparados 
fora do local do evento, com informações 
referentes a denominação do produto, nome 

do produtor, endereço, data e hora de preparo, 
além da temperatura ideal de conservação e 
validade.

• Coleta e manutenção de amostras dos 
alimentos preparados que forem ofertados 
aos consumidores, conforme metodologia 
estabelecida no art. 50 da norma.

Cumpre esclarecer que os organizadores 
de eventos e as empresas ou os empresários por 
eles contratados responderão solidariamente, 
aos prestadores de serviços envolvidos na 
manipulação de alimentos, por eventuais 
danos à saúde do público e dos trabalhadores, 
decorrentes do consumo de alimentos 
impróprios. 

O descumprimento das disposições 
contidas na norma constitui infração sanitária, 
prevista em seu Art. 51, sujeita às penalidades 
previstas nos termos da Lei nº. 6.437/77 e 
legislações sanitárias estaduais e municipais 
pertinentes, sem prejuízo das responsabilidades 
civil, administrativa e penal cabíveis.





Regulamentação da Rotulagem de 
Alergênicos
Por Raquel Melo

Com o objetivo de garantir que os 
consumidores tenham acesso às informações 
corretas e compreensíveis sobre a presença 
dos principais alimentos que causam alergias 
alimentares na rotulagem dos alimentos 
embalados, foi publicada no Diário Oficial da 
União, do dia 03 de julho de 2015, a RESOLUÇÃO 
ANVISA Nº 26, de 02/07/2015, que dispõe 
sobre os requisitos para rotulagem obrigatória 
dos principais alimentos que causam alergias 
alimentares.

Essa resolução se aplica aos alimentos, 
incluindo as bebidas, ingredientes, aditivos 
alimentares e coadjuvantes de tecnologia 
embalados na ausência dos consumidores, 
inclusive aqueles destinados exclusivamente 
ao processamento industrial e os destinados 
aos serviços de alimentação que contenham 

alimentos causadores de alergias, seus traços ou 
derivados.

Os seguintes alimentos estão isentos de 
atender ao disposto na referida resolução: 

(a) alimentos embalados que sejam 
preparados ou fracionados em serviços de 
alimentação e comercializados no próprio 
estabelecimento (ex. preparações culinárias 
elaboradas e comercializadas em padarias, 
refeições servidas em restaurantes); 

(b) alimentos embalados nos pontos 
de venda a pedido do consumidor (ex. pães 
embalados e pesados na presença do consumidor, 
pizzas embaladas para entrega a pedido); e 

(c) alimentos comercializados sem 
embalagens (ex. frutas e hortaliças a granel).



A literatura internacional indica que cerca 
de 90% dos casos de alergia alimentar são 
ocasionados por apenas oito alimentos: ovos, 
leite, peixe, crustáceos, castanhas, amendoim, 
trigo e soja. Estes alimentos são reconhecidos 
como alergênicos de relevância para a saúde 
pública pelo Codex Alimentarius, organismo da 
FAO e da OMS responsável pela harmonização 
internacional de regras para alimentos, e por 
diversos países.

A norma determina que a presença 
dos principais alimentos que causam alergias 
alimentares deve ser obrigatoriamente declarada 
nos rótulos, uma vez que a rotulagem é o 
principal meio pelo qual os fabricantes podem 
informar os consumidores sobre a presença de 
alergênicos, permitindo o gerenciamento do 
risco de manifestações clínicas adversas. Desta 
maneira, devem ser declarados:

• Trigo, centeio, cevada, aveia e suas 
estirpes hibridizadas

•  Crustáceos

• Ovos

• Peixes

• Amendoim

• Soja

• Leites de todas as espécies de animais 
mamíferos

• Amêndoa (Prunus dulcis, sin.: Prunus 
amygdalus, Amygdalus communis)

• Avelãs (Corylus)

• Castanha-de-caju (Anacardium 
occidentale)

• Castanha-do-brasil ou castanha-do-pará 
(Bertholletia excelsa)

• Macadâmias (Macadamia)

• Nozes (Juglans)

• Pecãs (Carya)

• Pistaches (Pistacia)

• Pinoli (Pinus)

• Castanhas (Castanea)

• Látex natural

A RDC nº 26/2015 regulamenta declarações 
relacionadas à: 

(a) presença intencional de alergênicos; 

(b) possibilidade de contaminação cruzada 
com alergênicos; e 

(c) ausência de alergênicos. 

Para cada uma dessas situações estão 
estabelecidos critérios específicos destinados a 
garantir a veiculação de informações corretas, 
precisas, compreensíveis e com legibilidade 
adequada.

Esta Resolução determina, ainda, a 
necessidade de criação de um Programa 
de Controle de Alergênicos que contenha 
procedimentos de Boas Práticas de Fabricação 
destinados a identificar e controlar os principais 
alimentos alergênicos e seus derivados que estão 
presentes nos estabelecimentos fabricantes, a 
fim de mitigar o risco de contaminação cruzada 
com esses constituintes durante a produção dos 
alimentos.

As empresas têm o prazo de 12 (doze) 
meses a partir da publicação para promover 
as adequações necessárias na rotulagem dos 
produtos abrangidos por esta resolução.
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