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ORGÂNICOS: 

GRANDE VARIEDADE 

DE PRODUTOS





Antes de ser “orgânico” precisa 

ser “produto”

ALÉM DE NÃO UTILIZAR AGROTÓXICOS, TRANSGÊNICOS, 
NANOTECNOLOGIA  E ADUBOS QUÍMICOS PRECISA ATENDER:

• Normas ambientais = licenciamento ambiental ou autorização 
ambiental 

• Normas sanitárias = alvará, registros
• Normas do MAPA = registro de estabelecimento, produtos
• Bem – estar animal



Boas Práticas na

produção primária



COMPOSTAGEM



BIOESTABILIZAÇÃO ??



BIOESTABILIZAÇÃO  NÃO

É  “APODRECIMENTO” ??



Anexo VII: Valores de referência utilizados como limites máximos de

contaminantes admitidos em compostos orgânicos, resíduos de biodigestor,

resíduos de lagoa de decantação e fermentação, e excrementos oriundos de

sistema de criação com uso intenso de alimentos e produtos obtidos de

sistemas não orgânicos.

Elemento LIMITE (mg kg-1 de mat. Seca)

Arsênio 20

Cádmio 0,7

Cobre 70

Níquel 25

Chumbo 45

Zinco 200

Mercúrio 0,4

Cromo (VI) e Cromo (total) 0,0 e 70

Coliformes Termotolerantes 1000

Ovos viáveis de helmintos 1 (em 4 g)

Salmonella sp Ausência em 10 g de matéria seca









Extraído de www.sosriosdobrasil.blogspot.com

http://www.sosriosdobrasil.blogspot.com/




UTILIZAÇÃO DE 
INSUMOS 

REGISTRADOS



Insumo não registrado = sem garantias da composição



Insumo não registrado = sem garantias da composição



Insumo não registrado = sem garantias da composição



BARREIRAS DE 
PROTEÇÃO 

INSUFICIENTES OU 
INEFICIENTES



Ausência de barreira entre a área convencional e orgânica



GESTÃO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS





Boas Práticas no 

processamento



Extraído de www.clubeamigosdocampo.com.br

http://www.clubeamigosdocampo.com.br/


APICULTURA

Art. 13. Os equipamentos utilizados para a extração e
o processamento dos produtos apícolas deverão ser
construídos com materiais inertes e estar de acordo
com as recomendações técnicas específicas.

Art. 14. É proibida a utilização de qualquer tipo de
aditivo no mel, assim como açúcares outras
substâncias que alterem a sua composição original.



PROCESSAMENTO DE PRODUTOS ORGÂNICOS

Obrigatório BPF e do Sistema APPCC 

Plano de rastreabilidade de ingredientes, matérias-primas, embalagens e do produto 
final. 

Permitida unidade processadora de produtos orgânicos e convencionais, desde que o 
processamento seja realizado de forma totalmente isolada no espaço ou no tempo. 

Importância da segregação da matéria-prima

Controle de aditivos, sanitizantes. 

Observação: a unidade de processamento pode ser terceirizada desde, que através 
de contrato, seja garantido o controle por parte da entidade responsável pela 
certificação.

Somente poderão ser utilizados para higienização, produtos 
permitidos. Há listas dos produtos permitidos publicadas em 
Instrução Normativa nº 18/2009 MAPA/ANVISA.



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 18

Art. 4º Deverão ser exclusivamente
utilizados os produtos de higienização de
equipamentos e das instalações utilizadas
para o processamento de produtos
orgânicos dispostos no Anexo II da presente
Instrução Normativa Conjunta.

Art. 5º O processamento dos produtos
orgânicos deverá ser realizado de forma
separada dos não-orgânicos, em áreas
fisicamente separadas ou, quando na
mesma área, em momentos distintos.



Substância Condições de uso

Carbonato de sódio  - INS 500i

Carragena( inclui a furcelana e 
seus sais de Na e K), musgo 
irlandês – INS 407
Cera de abelha (branca e amarela) 
– INS 901
Citrato trissódico e citrato de sódio 
– INS 331iii

Cloreto de cálcio - INS 509

Cloreto de magnésio – INS 511

Cloreto de potássio – INS 508

Corantes Somente os naturais (não sintéticos)

Dióxido de carbono – INS 290

Dióxido de enxofre, anidrido 
sulfuroso – INS 220

Somente para vinhos, com limite máximo de 0,01 g/ 100 ml

ADITIVOS ALIMENTARES PERMITIDOS PARA 

PROCESSAMENTO DE PRODUTOS ORGÂNICOS



Substância Condições de uso

Gelatina  - INS 428

Goma arábica, goma acácia – INS 
414

Goma guar – INS 412

Goma garrofina, goma caroba, 
goma alfarroba, goma jataí  – INS 
410

Goma xantana - INS 415

Hidróxido de cálcio – INS 526

Hidróxido de sódio – INS 524

Lecitinas – INS 522

Pectina, pectina amidada – INS 
440

Sulfato de cálcio – INS 516

Tartarado dipotássico, tartarato de Somente para produtos de panificação, com limite máximo de 0,5 / 100 g 

ADITIVOS ALIMENTARES PERMITIDOS PARA 

PROCESSAMENTO DE PRODUTOS ORGÂNICOS



Substância Condições de uso

Água

Vapor

Hipoclorito de sódio em solução 
aquosa

Hidróxido de cálcio (cal hidratada)

Óxido de cálcio (cal virgem)

Ácido fosfórico Exclusivo para laticínios

Ácido nítrico Exclusivo para laticínios

Ácido cítrico

Ácido acético

Ácido lático

Ácido peracético

Álcool etílico

SANITIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO 

PROCESSAMENTO DE PRODUTOS ORGÂNICOS



Substância Condições de uso

Permanganato de potássio

Hidróxido de sódio (soda cáustica)

Peróxido de hidrogênio

Carbonato de sódio

Óxido de cálcio (cal virgem)

Extratos vegetais ou essências 
naturais de plantas

Microorganismos (bio-
remediadores)

Sabões (potassa, soda)

Detergentes biodegradáveis

Sais minerais solúveis

Oxidantes minerais

Iodóforo e soluções a base de iodo

SANITIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO 

PROCESSAMENTO DE PRODUTOS ORGÂNICOS



CONTROLE DE PRAGAS

Métodos mecânicos, físicos e biológicos (som, ultrassom, luz, 

repelentes à base de vegetal, armadilhas - feromônios, mecânicas, 
cromáticas, ratoeiras)

Uso de substâncias autorizadas pela regulamentação da 
produção orgânica.

Proibido a aplicação de produtos químicos sintéticos nas 
instalações de processamento, armazenamento e transporte 
de produtos orgânicos.



MUITO OBRIGADO !!!!!

francisco.powell@agricultura.gov.br
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