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OS CUIDADOS COM A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 

NO BRASIL 

A produção de alimentos no Brasil é difundida por todas as suas regiões. 

Seu vasto território e os diferentes climas permitem que diversas práticas e 

culturas sejam utilizadas. Porém, existem exigências que interferem diretamente 

na comercialização dos produtos gerados. Elas variam de acordo com o 

alimento, com o método de produção e até mesmo com a região. 

 Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (s.d.), os 

cuidados podem ser iniciados no campo, com a escolha de sementes, trato do 

solo e qualidade da água. Seguidamente, as precauções se destinam ao 

armazenamento e ao transporte. Se os alimentos não forem conservados em 

temperatura e ambientes adequados ou levados aos seus destinos através de 

um meio que garanta sua qualidade, eles podem deteriorar e até causar 

problemas aos consumidores. 

 Além disso, para que os produtos alimentícios tenham segurança 

garantida, as etapas continuam a exigir certo controle de qualidade. Na 

chegada à indústria ou ao comércio, o processamento e as embalagens seguem 

algumas regras que variam de acordo com a origem e o tipo de alimento.  

Na chegada ao consumidor final, existem alguns itens que são inseridos 

nos rótulos. Como exemplo, a tabela nutricional, que mostra quais tipos de 

nutrientes utilizados na geração do elemento que está sendo adquirido e quais 

as suas quantidades, como mostra a Figura 1. 
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Figura 1: Tabela nutricional ANVISA – Modelo vertical. 

Fonte: PROMTEC, 2015. 

Além desta informação, existem outras sobre a qualidade ou a origem do 

produto que podem interessar a quem consome o produto. Por exemplo, os 

selos de certificação orgânica. De acordo com o Portal Orgânico (s.d.), eles são 

obrigatórios para a comercialização de qualquer produto orgânico dentro do 

território nacional. Ainda existem algumas informações que são inseridas nos 

rótulos, como prazo de validade, conteúdo líquido, entre outros. 

Sendo assim, através de elementos como os mencionados, o consumidor 

pode ter uma maior segurança na hora de adquirir os produtos, pois tem 

conhecimento sobre a origem dos elementos que foram utilizados em sua 

fabricação.  

 

 

 

 

 

 



 
 

HOMERO CORDEIRO    
2017 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Guia de Alimentos e Vigilância 

Sanitária. Disponível em: 

<http://www.anvisa.gov.br/alimentos/guia_alimentos_vigilancia_sanitaria.pdf>. 

Acesso em: 27 fev. 2017. 

 

PROMTEC. Quais Informações são Obrigatórias no Rótulo de Alimentos?2015. 

Disponível em: <http://www.promtec.com.br/quais-informacoes-sao-

obrigatorias-no-rotulo-de-alimentos/>. Acesso em: 27 fev. 2017. 

 

PORTAL ORGÂNICO. Selo Orgânico. Disponível em: 

<http://www.portalorganico.com.br/sub/40/selo_organico>. Acesso em: 08 abr. 

2017. 


